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Diário Oficial
   

 GABINETE DO PREFEITO 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO. SR. 
PREFEITO MUNICIPAL 

 EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 
  Protocolado:  2017/10/24769
 Interessado:  SMRH/DRH
 Assunto:  Estágio Probatório
À vista da manifestação da Comissão Permanente de Avaliação às fl s. 33 e 35, acolhi-
da pelo Sr. Secretário Municipal de Recursos Humanos à fl . 36,  DETERMINO  a exo-
neração do servidor estagiário, matrícula nº 129.122-4 com supedâneo no parágrafo 4º 
do art. 41 da Constituição Federal, da Lei Municipal 1.399/55, bem como do Decreto 
nº 15.514/2006 e Ordem de Serviço 001/03.
À SMRH para providências necessárias.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
  JONAS DONIZETTE 

 Prefeito Municipal 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE 

 INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
ANCAR IVANHOE CAMPINAS S/A 
 Protocolo administrativo nº 2012/10/32.002 

 Manifestar-se em relação ao parecer de fl s 178/179 do protocolo administrativo nº 
2012/10/32.002, no prazo máximo de 5 dias. 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 THIAGO S. MILANI 

 Secretário Municipal de Gestão e Controle 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Protocolado n.º 14/10/17.766 PG
 Interessada: Secretaria Municipal de Comunicação 
 À vista dos pareceres de fl s. 1.027 a 1.033 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que 
indicam, a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

 1. A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa 
Fernando Leitão Rocha Correa - ME, sem reajuste, por mais 12 (doze) meses;

 2. A despesa decorrente, no valor total de R$ 25.800,00 (Vinte e cinco mil e oitocentos 
reais), a partir de 27/10/2017, conforme aprovado pelo Comitê Gestor à fl s. 1.021;

 3. Publique-se. Após, à CSFA/DAJ, para a formalização do Termo Contratual pró-
prio, ocasião em que deverá estar atendida a recomendação do DAJ, e posteriormente, 
devolva-se o processo a esta Secretaria Municipal de Comunicação para as demais 
providências e acompanhamento.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 LUIZ GUILHERME BARBAR FABRINI 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL 

 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 REVOGAÇÃO DE ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº185/2017 
  Processo administrativo nº  PMC.2017.00019319-74
 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde
 Pregão Eletrônico nº 185/2017
 Objeto: Registro de Preços de materiais de enfermagem e higiene pessoal em atendi-
mento a Mandados Judiciais.
Em face dos elementos constantes do presente processo administrativo, em razão do 
falecimento da impetrante do processo de Mandado Judicial, e com fulcro no art. 3º, 
inciso II, combinado com o art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas 
alterações,  REVOGO  os itens  01 , 02 , 03 , 04 , 11 , 13 , 14  e  15  do procedimento licitatório 
em epígrafe.
Dessa maneira, resta prejudicada a análise da impugnação interposta pela empresa  
POOLTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOS-
PITALARES LTDA. - EPP 
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Central de Compras, 
para as demais providências.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 HOMOLOGAÇÃO 
  Processo Administrativo nº  PMC.2017.00007740-51
 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos

 Assunto: Pregão Eletrônico 126/2017
 Objeto: Registro de preços de uniformes, camisetas e bermudas.
?Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do dis-
posto no art. 7º, inciso XXVII, do Decreto Municipal nº 14.218/03, combinado 
com o art. 3º, inciso II e art. 9º, inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13 e suas 
alterações, HOMOLOGO  o Pregão Eletrônico nº 126/2017, referente ao objeto em 
epígrafe, com os respectivos preços unitários entre parênteses para os itens indicados, 
ofertados pelas empresas adjudicatárias abaixo relacionadas:
- OKINAWA UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - EPP , itens 
 01 (R$ 46,90), 02 (R$ 46,90) e  05 (R$ 23,80);
- ELDORADO TECNOTEX EDUCACIONAL E PROFISSIONAL EIRELI - 
ME ,item  03 (R$ 7,58); e
- TRADEGIFTS COMÉRCIO EIRELI - ME ,item 04 (R$ 7,60).
Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:
1. à Equipe de Pregão, para registro da homologação no Sistema de Informação Mu-
nicipal - SIM;
2. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura das Atas de Registro de Preços; e
3. à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, para as demais providências, em espe-
cial a reserva orçamentária eletrônica no SIM, o cumprimento do disposto nos artigos 
8º e 9º do Decreto Municipal nº 19.379/17 e a autorização das respectivas despesas, 
previamente à emissão das Ordens de Fornecimento às detentoras das Atas.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 PAULO ZANELLA 

 Secretário Municipal de Administração 
   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP) 

 
 Pregão   nº 192/2017 - Eletrônico - Processo Administrativo nº  PMC.2017.00016396-
45 - Interessado : Secretaria Municipal de Saúde - Objeto : Aquisição de larvicidas 
biológicos - Recebimento das Propostas dos itens 01 e 02 : das 08h do dia 16/10/17 
às 09h do dia 17/10/17 - Abertura das Propostas dos itens 01 e 02 : a partir das 09h 
do dia 17/10/17 - Início da Disputa de Preços: a partir das 10h do dia 17/10/17 - Dis-
ponibilidade do Edital : a partir de 29/09/17, no portal eletrônico www.licitacoes-e.
com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Isabel Ap. Lange Sardinha pelo 
telefone (19) 2116-0137.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 
   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 (COM ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO E ITENS EXCLUSIVOS PARA 

ME/EPP/COOP) 
  Pregão   nº 193/2017  -  Eletrônico - Processo Administrativo nº  PMC.2017.00022867-
54 - Interessado : Secretaria Municipal de Saúde - Objeto : Registro de Preços de leites, 
dietas e suplementos nutricionais para uso do Programa DST/AIDS. - Recebimen-
to das Propostas dos itens 01 a 10 : das 08h do dia 16/10/17 às 08h30min do dia 
17/10/17 - Abertura das Propostas dos itens 01 a 10 : a partir das 08h30min do dia 
17/10/17 - Início da Disputa de Preços : a partir das 09h30min do dia 17/10/17 - Dis-
ponibilidade do Edital : a partir de 29/09/17, no portal eletrônico www.licitacoes-e.
com.br. Esclarecimentos adicionais com a Pregoeira Ellen Lino pelo telefone (19) 
2116-0145.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

 Diretor do Departamento Central de Compras 

 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 

 DEPARTAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES INVESTIGATÓRIOS 
- DPDI 

 PORTARIA N° 163/17 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vista 
o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  092/16 , do protocolado nº 
 16/10/28.879 , onde fi gura como interessado A Sra. Ana Paula das Neves Jorge, refe-
rente ao servidor de matrícula funcional nº  125.558-4  ,  decido aplicar a sanção disci-
plinar de  repreensão,  por violação ao artigo 184, incisos V e VI, c.c artigo 191, inciso 
II, da Lei Municipal nº 1.399/55.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2017 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

   

 PORTARIA N° 164/17 
  

  O Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos no uso das atribuições 
que lhe foram conferidos pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal no  Decreto n° 14.070, 
de 10 de setembro de 2002.
 Resolve 
 Em observância ao artigo 149 da Lei Orgânica do Município  e tendo em vis-
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ta o que consta do Processo Administrativo Disciplinar nº  076/16 , protocolado nº 
 16/10/31.291 , onde fi gura como interessado o Departamento de Processos Discipli-
nares e Investigatórios da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, referente ao 
servidor de matrícula funcional nº  129.958-1 , decido aplicar a sanção disciplinar de 
 suspensão de 10 (dez) dias , com fulcro no artigo 184, incisos III, IV, V e VI, conver-
tido em multa a ser calculada no percentual de 50% (cinquenta por cento) do venci-
mento/dia, com fulcro no artigo 197, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.399/55.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2017 
 SILVIO ROBERTO BERNARDIN 
 Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE 

TURISMO 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO 
  Processo Administrativo n º PMC.2017.00030112-79
 Interessado : Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de 
Turismo / FATUR
 Objeto : Patrocínio - Interiga Brasil 2017

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto 
no artigo 8°, do Decreto Municipal nº 18.099/2013 e Lei 7.738/1993,  AUTORIZO  a 
despesa com recursos do Fundo de Apoio ao Turismo no valor total de R$ 22.000,00 
(Vinte e Dois Mil Reais) em favor da empresa  IGA FRANQUIAS E ESCOLAS DE 
GASTRONOMIA E CULINÁRIA LTDA. ,CNPJ  11.000.514/0002-44  para patrocí-
nio ao evento Interiga Brasil 2017.

 Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se:

 1. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para formalização do ajuste; e

 2. à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo para 
emissão da nota de empenho e acompanhamento. 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 ANDRÉ LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN  

 Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,Sociela e de Turismo/ Presidente do 
FATUR  

   

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E DE TURISMO 
 Protocolo n.° 14/10/16.637 PG
 Interessada: Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, Social e de Tu-
rismo

 Despacho:

 Á vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres de fl s. 
827 a 833 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a ausência de impedimen-
tos legais, AUTORIZO: 

1. A prorrogação do contrato celebrado entre o Município de Campinas e a empresa 
Itatiba Agência de Turismo Ltda - EPP para a prestação de serviços de intermediação 
de compra de passagens aéreas com seguro viagem, abrangendo emissão, alteração e 
cancelamento de bilhetes e reserva em hotéis e locação de espaço de auditório ou sala 
com infraestrutura para realização de seminários, congressos e cursos em Campinas e 
região, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 21/09/17;

 2. A despesa decorrente, no valor total de R$ 304.192,13 (trezentos e quatro mil, cento 
e noventa e dois reais e treze centavos), consoante aprovado pelo Comitê Gestor à fl . 
824, nos temos indicados e justifi cados às fl s. 790 a 793;

 3. Publique-se;

 4 . À Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ, para a formalização 
do Termo Contratual próprio, ocasião em que deverão estar atendidas as condicionan-
tes do DAJ, e após, retornem os autos a esta Secretaria para as demais providências e 
acompanhamento. 
 

 Campinas, 21 de setembro de 2017 
 ANDRÉ LUIZ DE CAMARGO VON ZUBEN  

 Secretário 

 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 Edital de Convocação nº 02/2017 

  ELEIÇÃO COMPLEMENTAR PARA REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CI-
VIL 
 Cadastramento de Candidatos e Eleitores 
 O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS/Campinas, considerando: 
 · O disposto na Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro 1993 - Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), alterada pela Lei Federal nº 12.435, de 06 de julho de 2011, especialmente 
em seus artigos 16, inciso IV e 17 § 4º;
 · O disposto na Lei Municipal nº 8.724 de 27 de dezembro de 1995, que criou o Conselho 
Municipal de Assistência Social - CMAS Campinas, com a nova redação dada pela Lei Mu-
nicipal nº 11.130 de 14 de janeiro 2002, especialmente em seu artigo 3ºe pela Lei Municipal 
nº 13.873 de 25 de junho de 2010;
 · A necessidade de se realizar o processo de eleição complementar do CMAS, para escolha 
dos representantes da Sociedade Civil, para o Triênio 2017/2020, na forma regimental;
 CONVOCA os cidadãos do município de Campinas  para se cadastrarem, a fi m de par-
ticiparem do processo eleitoral Complementar que elegerá os membros que comporão o 
colegiado deste CMAS para o mandato do triênio 2017/2020:
  I -  usuários da Assistência Social do Município ou representantes desses usuários; 
  II -  profi ssionais ou Órgãos de Classe ligados à área da Assistência Social.
 De acordo com a Resolução CMAS nº 147/2017, o cadastramento dos eleitores e candida-
tos será realizado entre os  dias 10 de outubro de 2017 e 01 de dezembro de 2017, das 09 
(nove) às 12 (doze) horas e das 14 (catorze) às 16 (dezesseis) horas , na sede do CMAS, 
Casa dos Conselhos sita à Rua Ferreira Penteado, nº 1331, Centro, Campinas-SP.
 Em nenhuma hipótese será permitido o cadastramento de eleitores ou candidatos após os 
horários e datas estipulados.
 Para o cadastramento dos eleitores e candidatos, conforme disposto, no capítulo III da Re-
solução CMAS nº 147/2017, no momento do cadastramento, o candidato ou eleitor deverá 
preencher a fi cha de inscrição que será disponibilizada especifi camente para este processo. 
 Além disso, conforme o segmento, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
  I.   Os usuários da Assistência Social do Município ou representantes desses usuários  
 a) documento de identidade com foto (carteira de identidade, carteira nacional de habilita-
ção ou passaporte), comprovando idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completados 
até a data da Assembleia;
 b) ata de reunião de Diretoria da entidade, devidamente assinado pelo(s) representante(s) 
legal(is) que o indicou, qualifi cando-o como seu representante na condição de candidato 
ou de eleitor.
 Equiparam-se a usuários, para todos os efeitos deste Edital, os pais ou responsáveis legais 
de usuários menores de 18 (dezoito) anos, ou absolutamente incapazes, que comprovem esta 
condição no momento do seu cadastramento, sendo admitido apenas um representante para 
cada um desses usuários.
  II.   Profissionais ou Representantes de Órgãos de Classe ligados à área da Assistência 
Social. 
 a) documento de identidade com foto (carteira de identidade, carteira nacional de habilita-
ção ou passaporte);
 b) documento comprobatório da inscrição como profi ssional de classe, ligado à área de 
Assistência Social (Associações de Trabalhadores, Sindicatos, Federações, Confederações, 
Centrais Sindicais, Conselhos Federais de Profi ssões Regulamentadas, que organizam, 
defendem e representam os interesses dos Trabalhadores que atuam institucionalmente na 
Política da Assistência Social, conforme a LOAS, NOB/RH/SUAS e Resolução CNAS nº. 
23 de 16/02/2006).
 c) documento, devidamente assinado pelo(s) representante(s) legal(is) da organização que 
valide sua representatividade, na condição de candidato ou eleitor.
 Ficam ainda  CONVOCADOS  todos aqueles que tiverem procedido ao seu cadastramento 
prévio, de acordo com as condições acima, a participarem da  Assembleia  que elegerá os 
representantes de cada segmento e que ocorrerá no dia  18 de dezembro de 2017 , na Casa 
dos Conselhos, localizada na Rua Ferreira Penteado, 1331 Centro
 A  Assembleia  para eleição dos representantes da sociedade civil no CMAS terá  início às 09 
(nove) horas  do  dia 18 de dezembro de 2017 ,  na sede do CMAS - Casa dos Conselhos - 
situada a Rua Ferreira Penteado, 1331 Centro. 
 Os eleitores cadastrados deverão se apresentar com antecedência de, no mínimo, 10 
(dez) minutos do horário estabelecido para o início da Assembleia, munidos do docu-
mento de identificação com foto, sendo-lhes então entregue, nesta ocasião, credencial 
que os habilitará a votar na Assembleia. 
 A Assembleia terá início às 09 horas, com pelo menos 50% dos eleitores previamente ca-
dastrados
 Na falta desse quórum no horário inicialmente designado, o processo eleitoral iniciar-se-á 
às nove horas e trinta minutos.
 O candidato e o eleitor que não se apresentarem até 10 minutos do início da Assembleia, 
não receberão a credencial e estarão impedidos de votar.
 Ao candidato presente na Assembleia, será oportunizado espaço para sua apresentação aos 
eleitores.
 O candidato que não puder comparecer à Assembleia, por motivo imperioso, ainda assim 
terá seus votos computados como candidato, não sendo permitida, entretanto, a procuração 
para o direito a voz e voto.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO ELEITORAL 

COMPLEMENTAR DO CMAS   
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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 PROTOCOLADO N.º 16/10/14.192 PG 
 Interessada: Secretaria Municipal de Educação 

 Despacho:

 À vista das informações existentes neste protocolado, e com base na solicitação e 
justifi cativas de fl s. 673 a 676, bem como nos pareceres de fl s. 677 a 679 da Secreta-
ria de Assuntos Jurídicos, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos 
legais, AUTORIZO:

1. O aditamento do prazo de vigência do contrato de gestão celebrado celebrado entre 
o Município de Campinas e a instituição Obra Social São João Bosco (Contrato de 
Gestão n.º 72/16 - fl s. 322 a 360), cujo objeto reside na gestão e execução das ativida-
des de ensino no CEI - Centro de Educação Infantil Bem Querer - Gleba B - Prefeito 
Francisco Amaral, na forma indicada e justifi cada, que passará a ser de 57 (cinquenta 
e sete) meses e 13 (treze) dias, contados a partir de 18/04/2016, encerrando-se em 
31/01/2021;

2. A consequente supressão do valor inicial autorizado, em R$ 475.512,32 (Quatrocen-
tos e setenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e trinta e dois centavos), passando o 
montante total do repasse para R$ 10.640.360,08 (Dez milhões, seiscentos e quarenta 
mil, trezentos e sessenta reais e oito centavos);

3. Publique-se;

4. Posteriormente, à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ, para a 
formalização do Termo Contratual próprio, e após, retornem os autos a esta Secretaria 
de Educação para as demais anotações, acompanhamento e providências.
 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
 Secretária Municipal de Educação 

   

 PROTOCOLADO N.º 16/10/14.194 PG 
 Interessada: Secretaria Municipal de Educação 

 Despacho:

 À vista das informações existentes neste protocolado, e com base na solicitação e justifi ca-
tivas de fl s. 760 a 763, bem como nos pareceres de fl s. 764 a 766 da Secretaria de Assuntos 
Jurídicos, que indicam a necessidade e a ausência de impedimentos legais, AUTORIZO:

1.O aditamento do prazo de vigência do contrato de gestão celebrado entre o Município de 
Campinas e a instituição Associação Chance Internacional (Contrato de Gestão n.º 71/16 
- fl s. 304 a 322), cujo objeto reside na gestão e execução das atividades de ensino no CEI 
- Centro de Educação Infantil Bem Querer San Martin, na forma indicada e justifi cada, 
que passará a ser de 57 (cinquenta e sete) meses e 05 (cinco) dias, contados a partir de 
26/04/2016, encerrando-se em 31/01/2021;

2.A consequente supressão do valor inicial autorizado, em R$ 448.720,87 (Quatrocentos e 
quarenta e oito mil, setecentos e vinte reais e oitenta e sete centavos), passando o montante 
total do repasse para R$ 9.053.603,35 (Nove milhões, cinquenta e três mil, seiscentos e três 
reais e trinta e cinco centavos);

3.Publique-se;

4.Posteriormente, à Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ, para a forma-
lização do Termo Contratual próprio, e após, retornem os autos a esta Secretaria de Educa-
ção para as demais anotações, acompanhamento e providências.
 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
 Secretária Municipal de Educação 

   

 COMUNICADO SME N° 171, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017 
  

  A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º 
da Resolução  SME/FUMEC nº 4, de 18 de julho de 2007  e
 CONSIDERANDO a Ordem de Serviço da Secretaria Municipal de Recursos Hu-
manos nº 01, publicada no Diário Ofi cial do Município, DOM, em 15 de setembro 
de 2017;
 CONSIDERANDO a Resolução SME/FUMEC 05, de 21 de junho de 2016, que dis-
põe sobre a reposição de dias letivos/aulas/horas para os alunos da Rede Municipal de 
Ensino de Campinas e da Fundação Municipal de Educação Comunitária (FUMEC);
 CONSIDERANDO a Resolução SME/FUMEC Nº 01, de 17 de janeiro de 2017, que 
dispõe sobre as diretrizes para a organização do calendário escolar da Rede Municipal 
de Ensino de Campinas da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Fundação 
Municipal para Educação Comunitária (FUMEC), no ano de 2017,

 COMUNICA:

 1) que os dias letivos/aulas/horas não trabalhados decorrentes da paralisação dos ser-
vidores públicos no dia 28 de abril de 2017 e no período de 28 de agosto a 06 de 
setembro de 2017 deverão ser replanejados e repostos nos termos da resolução SME/
FUMEC 05, de 21 de junho de 2016, observando os seguintes prazos, ações e respon-
sabilidades:

PRAZO AÇÃO RESPONSÁVEL LOCAL

ATÉ 02/10/2017
PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔ-
NICO DA SME PARA REPLANEJAMENTO DE 
DIAS LETIVOS DO CALENDÁRIO ESCOLAR.

CEB
SISTEMA 

ELETRÔNICO 
DA SME

ATÉ 16/10/2017

REPLANEJAMENTO DO CALENDÁRIO 
ESCOLAR PELA COMUNIDADE ESCOLAR 
E COM APROVAÇÃO PELO CONSELHO DE 
ESCOLA, NOS CASOS DE REPOSIÇÃO DE 

DIAS LETIVOS.

EQUIPES GESTO-
RAS DAS UES

UE/
 SISTEMA 

ELETRÔNICO 
DA SME

ATÉ 19/10/2017 VALIDAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 
REPLANEJADO

SUPERVISOR 
EDUCACIONAL

SISTEMA 
ELETRÔNICO 

DA SME

ATÉ 23/10/2017 HOMOLOGAÇÃO DO CALENDÁRIO ESCO-
LAR REPLANEJADO

REPRESENTANTE 
REGIONAL

SISTEMA 
ELETRÔNICO 

DA SME

ATÉ 16/10/2017
ENVIO DOS PLANOS DE REPOSIÇÃO DE AU-
LAS (ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO SME/

FUMEC 05, DE 21 DE JUNHO DE 2016)
EQUIPES GESTO-

RAS DAS UES NAEDS

ATÉ 19/10/2017
DEFERIMENTO DOS PLANOS DE REPO-
SIÇÃO DE AULAS (ANEXO ÚNICO DA 

RESOLUÇÃO SME/FUMEC 05, DE 21 DE 
JUNHO DE 2016)

SUPERVISORES 
EDUCACIONAIS

NAEDS

ATÉ 19/10/2017
HOMOLOGAÇÃO DOS PLANOS DE RE-

POSIÇÃO DE AULAS (ANEXO ÚNICO DA 
RESOLUÇÃO SME/FUMEC 05, DE 21 DE 

JUNHO DE 2016)

REPRESENTAN-
TES REGIONAIS

NAEDS

ATÉ 23/12/2017 ENCERRAMENTO DAS REPOSIÇÕES LOCAIS DE 
TRABALHO

 2) as reposições de horas de trabalho dos servidores do quadro de apoio deverão ser 
organizadas para viabilizar a reposição de dias letivos/horas/aulas indicadas nos repla-
nejamentos do calendário escolar e das aulas não ministradas.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
   

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
  

  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PMC.2017.00005994-61 
 INTERESSADO : Secretaria Municipal de Educação
 ASSUNTO : CHAMADA PÚBLICA n° 04/2017
 OBJETO : Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural, arroz integral, arroz parboilizado e arroz polido, 
para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/ PNAE.

 HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo e ao disposto 
no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o art. 3º, § 2º e art. 8º, 
inciso II, do Decreto Municipal nº 18.099/13, resolvo:
 1. HOMOLOGAR  a Chamada Pública nº 04/2017, referente ao objeto em epígrafe.
 2.ADJUDICAR  o objeto à cooperativa abaixo relacionada, para os itens indicados, 
com os respectivos preços unitários entre parênteses e valores totais, conforme segue:
 -COOTAP - Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto 
Alegre Ltda., para o item  01, 88.548 kg (3,78) no valor total de R$ 334.711,44; item 
 02 , 583.722 kg (R$ 2,92), no valor total de R$1.704.468,24; item  03, 245.544 kg 
(R$ 2,89), no valor total de R$ 709.622,16, perfazendo o valor total dos itens de R$ 
2.748.801,84 (dois milhões, setecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e um reais e 
oitenta e quatro centavos).

 A classifi cação das demais propostas encontra-se em planilha anexada aos autos do 
processo.
 3.  AUTORIZAR  a despesa a favor da Cooperativa abaixo relacionada, conforme se-
gue:
 -COOTAP - Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto Ale-
gre Ltda., no valor total de R$ 2.748.801,84 (dois milhões, setecentos e quarenta e 
oito mil, oitocentos e um reais e oitenta e quatro centavos), devendo onerar o presente 
exercício o valor de R$ 822.149,76 (oitocentos e vinte e dois mil, cento e quarenta 
e nove reais e setenta e seis centavos) e o restante da despesa deverá onerar dotação 
orçamentária do exercício subsequente.

 Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se:
 1. à Chefi a de Gabinete do Prefeito para ratifi car os atos de contratação com dispensa 
e inexigibilidade de licitação.
 2. à Secretaria Municipal de Educação - Coordenadoria Setorial de Nutrição, para 
lançar no AUDESP.
 3. à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formali-
zação de Ajustes, para lavratura do Termo de Contrato.
 4. à Secretaria Municipal de Administração - Coordenadoria de Controle e custos, 
para lançar no SIM.
 5. ao Departamento Financeiro desta Secretaria, para emissão de empenho.
 6. ao Departamento de Apoio à Escola, Coordenadoria de Nutrição, para as demais 
providências.
 

 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 
 Secretária Municipal de Educação 

   

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 27 DE SETEMBRO DE 

2017 
  Protocolo n°   2017/10/31467  - Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Interes-
sado : Carla Guimarães Bortolan

 À CSA 
 Solicita, Carla Guimarães Bortolan, a extração de cópia de inteiro teor do  Processo 
Administrativo nº 2017/10/18611. 
 Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

 Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
 Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à de-
monstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as 
cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão 
(Anexo II, do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

 Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
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 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 
  
Protocolo n°   2017/10/33355  - Assunto :Pedido de Certidão de Inteiro Teor -  Interes-
sado : Elaine Andrade Peres Fernandes 

 À CSA 
 Solicita, Elaine Andrade Peres Fernandes, a extração de cópia de inteiro teor do  Pro-
cesso Administrativo nº 2016/60/5838. 
 Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

 Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
 Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de inteiro teor do protocolado face à de-
monstração de legitimidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as 
cópias e certifi cada a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão 
(Anexo II, do Decreto Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

 Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
   

 SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO DE PARCIAL TEOR 
 DESPACHADO PELO SENHOR DIRETOR EM 27 DE SETEMBRO DE 

2017 
  Protocolo n°   2017/10/32840  - Assunto : Pedido de Certidão de Parcial Teor 
 Interessado : Vanilza Simone de Souza Ramos

 À CSA 
 Solicita, Vanilza Simone de Souza Ramos, a extração de cópia de parcial teor do 
 Processo Administrativo nº 2016/25/2882. 
 Estabelece a Constituição da República em seu artigo 5°, XXXIV, b,  in verbs ;
 "XXXIV- São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e es-
clarecimentos de situações de interesse pessoal;" 

 Extrai-se, portanto, que a obtenção de certidões constitui um direito dos cidadãos e 
pessoas jurídicas que comprovem legitimidade e interesse para o pedido.
 Pelo exposto, defi ro o pedido de certidão de parcial teor face à demonstração de legi-
timidade do requerente para o pleito formulado.Providenciada as cópias e certifi cada 
a autenticidade, certifi que-se nos autos a emissão da Certidão (Anexo II, do Decreto 
Municipal n° 18.050 /13); posteriormente, encaminhem-se:

 Após a publicação, encaminhem-se à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabi-
nete do Prefeito para a entrega ao interessado, nos termos do artigo 9°, §3°, do Decreto 
Municipal n° 18.050/13.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 MAURILEI PEREIRA 

 Diretor do Departamento de Apoio à Escola 
   

 COMUNICADO SME Nº172/2017 
  

 A Secretária Municipal de Educação, no uso das atribuições de seu cargo, COMUNI-
CA, conforme Anexo Único publicado em Suplemento a esta presente edição do Di-
ário Ofi cial de Campinas, a Classifi cação Funcional dos Professores, Especialistas de 
Educação, Monitores Infanto-juvenis I/Agentes de Educação Infantil e Intérpretes de 
Libras/Português, conforme determinam a Resolução SME Nº 09/2016, publicada no 
Diário Ofi cial de Campinas em 17 de agosto de 2016 e o Comunicado SME 157/2017, 
republicado no Diário Ofi cial de Campinas em 19 de setembro de 2017.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELICER 

 Secretária Municipal de Educação 
 ANEXO ÚNICO
 

 FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELA SRA. PRESIDENTE DA 
FUMEC 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
 Processo Administrativo Nº 2017/10/5.402 
 Interessado: Fundação Municipal para Educação Comunitária
 Pregão Eletrônico: 33/2017
 Objeto: Registro de preço de aquisição de Mobiliários para utilização nas unidades 
escolares da FUMEC/CEPROCAMP, Conforme especifi cação e quantitativos cons-
tantes do ANEXO I - PROJETO BÁSICO. 
 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, AUTORIZO, 
com fulcro na Ata de Registro de Preços n° 31/2017, a despesa no valor total R$ 
2.778,00 (dois mil setecentos e setenta e oito reais), a favor da empresa: E. TRIPODE 
COMÉRCIO DE MÓVEIS - ME; CNPJ sob nº 22.228.425/0001-95
 À área de Gestão Administrativa Financeira - FUMEC para emissão dos empenhos e 
para as demais providências.
 

 Campinas, 22 de setembro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 PROTOCOLADO: 2015/10/30.227 
  

  Assunto : Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e 
conservação predial das unidades educacionais da FUMEC/CEPROCAMP.
 Interessada : FUMEC/CEPROCAMP

 DESPACHO 
 Ante os elementos que constam nos autos,  AUTORIZO: 
  
 1)  a celebração de Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº. 20/2015 assina-
do com a empresa  JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
LTDA (CNPJ/MF nº 07.484.626/0001-60),  tendo como objeto a prorrogação do seu 
prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, com fundamento no artigo 57, inciso 
II, da Lei nº 8.666/93, mantidas todas as demais condições originalmente pactuadas;
 2)  conforme acordado com a contratada, reajuste no preço de 3,26% (três virgula vinte 
e seis por cento) nos termos da cláusula 4ª do contrato;
 3)  a despesa respectiva no valor global de R$ 698.555,00 (seiscentos e noventa e oito 
mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), devendo o montante de R$ 184.277,50 (cen-
to e oitenta e quatro mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos) onerar o 
presente exercício e o restante o exercício de 2018, sob as dotações orçamentárias nº 
60401.12.363.1083.4345.339039 FR 200.000, 60402.12.122.1085.4344.339039 FR 
220.000 e 60404.12.366.1084.4346.339039 FR 220.000. 
 4)  À Procuradoria e Assessoria Jurídica para a formalização do termo de aditamento.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 
   

 INFORMAÇÃO DE FRACASSADO, HOMOLOGAÇÃO E 
AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS. 

  
  Processo Administrativo nº  2017/10/28190.
 Interessada : FUMEC
 Assunto:  Pregão Eletrônico n°  51/2017 

 OBJETO:  Aquisição de  Equipamentos de Cozinha  para utilização das unidades 
da  FUMEC/CEPROCAMP,  conforme especifi cações e quantitativos constantes do  
ANEXO I- PROJETO BÁSICO 

 Em face dos elementos constantes no processo administrativo em epígrafe, não ha-
vendo recursos e a adjudicação pelo Pregoeiro, em atendimento aos ditames das Leis 
Federais nº 10.520/02 e 8.666/93,e demais legislações pertinentes  ,  RESOLVO :  
    
 1.INFORMAR  que o item  04  restou  FRACASSADO; 
    
 2.HOMOLOGAR  o Pregão suprarreferido pelo preços unitários entre parênteses, 
ofertado pelas empresa vencedora: 
 .   MASPE ELETRODOMESTICOS EIRELI ME  ,  CNPJ nº  16.973.809/0001-30, 
 itens nºs  01(R$ 220,00) e 02(R$ 214,00); 
 .   SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROEL  E-
TÔNICOS EIRELI - EPP ., CNPJ nº  23.556.435/0001-12  ,  item nº  03(R$ 370,00)  
  
  
 3.   AUTORIZAR  a despesa em favor de   MASPE ELETRODOMÉSTICOS EIRE-
LI ME  ,  CNPJ nº  16.973.809/0001-30  no valor de  R$ 2.220,00 (dois mil, duzen-
tos e vinte reais ), e em favor de   SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE 
PRODUTOS ELETROEL  ETÔNICOS EIRELI - EPP , CNPJ nº  23.556.435/0001-
12, no valor de R$ 1.110,00 (um mil, cento e dez reais)  totalizando o valor de R $ 
3.330,00 (três mil, trezentos e trinta reais),  devendo ser oneradas as dotações orça-
mentárias abaixo do presente exercício.:
  
  
 60401.12.363.1083.4345.339030 
 60402.12.122.1085.4344.339030 
 60404.12.366.1084.4346.339030 
  
 Publique-se na forma da lei.

 .À Gestão Administrativa e Financeira da  FUMEC  para as demais providências.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 SOLANGE VILLON KOHN PELLICER 

 Secretária Municipal de Educação e Presidente da FUMEC 

 SECRETARIA DE FINANÇAS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
FINANÇAS 

  
  Protocolo N° 2011/03/15272
Interessado: AUTILOG SOLUÇÕES EM AUTOMAÇÃO LTDA 
 Advogado: Dr. JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB/SP 149.891); e, 
Dra. TATHIANA MARTINS DE OLIVIERA (OAB/SP 213.326)
 Assunto: ISSQN - DECADÊNCIA - AIIM 00863/2011 - Recurso Extraordinário
 DECISÃO 
 Adoto como relatório o quanto lançado às fl s. 273V/277, item 1.
 Preenchidos os pressupostos de admissibilidade fi xados no art. 80,  caput  e parágrafo 
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1º, da Lei Municipal 13.104/07,  conheço do recurso extraordinário  de fl s. 272/278.
 O recurso  comporta  provimento .
 Conforme bem destacado pelo Voto divergente vencido de fl s. 266/268, o lustro deca-
dencial vislumbrado pela Decisão da Plenária da JRT, fl s. 269, contraria as provas dos 
autos, a legislação municipal vigente e, também, o interesse público.
 Com efeito, forte nas disposições do artigo 173, parágrafo único do CTN, dou pro-
vimento ao recurso extraordinário para,  afastada a decadência pronunciada pela 
Plenária, manter inalterada a decisão de fls. 175 e o AIIM 000863/2011 na forma 
em que foi lançado .
 Publique-se. À Junta de Recursos Tributários para anotações, após ao DRM para 
cumprimento e providências.
 Protocolo N° 2011/03/8077
Interessado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Advogado: Dr. CARLOS TRAJANO FILHO (OAB/SP 156.639); e, Dr. RAFAEL 
CORREA MELLO (OAB/SP 226.007)
 Assunto: ISSQN - DECADÊNCIA - AIIM 00773/2011 - Recurso Extraordinário
 DECISÃO 
Adoto como relatório o quanto lançado às fl s. 175V/180, item 1.
 Preenchidos os pressupostos de admissibilidade fi xados no art. 80,  caput  e parágrafo 
1º, da Lei Municipal 13.104/07,  conheço do recurso extraordinário  de fl s. 174/181.
 O recurso  comporta  provimento .
 Conforme bem destacado pelo Voto divergente vencido de fl s. 171, o lustro decaden-
cial vislumbrado pela Decisão da Plenária da JRT, fl s. 172, contraria as provas dos 
autos, a legislação municipal vigente e, também, o interesse público.
 Com efeito, forte nas disposições do artigo 173, parágrafo único do CTN, dou pro-
vimento ao recurso extraordinário para,  afastada a decadência pronunciada pela 
Plenária, manter inalterada a decisão de fls. 80 e o AIIM 000773/2011 na forma 
em que foi lançado .
 Publique-se. À Junta de Recursos Tributários para anotações, após ao DRM para 
cumprimento e providências.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 TARCISIO CINTRA 

 Secretário de Finanças 

 JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS 

 SESSÃO DE JULGAMENTO DE 27/09/2017 DA REUNIÃO 
PLENÁRIA DA JRT 

 PUBLICAÇÃO DAS EMENTAS DAS DECISÕES ACERCA DOS JULGA-
MENTOS DOS RECURSOS DE REVISÃO 

  01)   PROTOCOLO 2005/10/39689 
 Recorrente: DIMARZIO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A 
 Advogada:  Silvia Helena Gomes Piva - OAB/SP nº199.695
 Recurso de Revisão:  Protocolo nº 2016/10/35145
 Relatora:  Flávia Rodrigues de Lima
 Assunto:   ISSQN - Incidente sobre Construção Civil -   Obrigação Tributária Prin-
cipal -   Responsabilidade Tributária   - Notificação nº220004190  - Recurso de Re-
visão do Sujeito Passivo - - Vistas Solicitadas pelo Julgador José Roberto Camilotti.
 DECISÃO  :  Após leitura do relatório e do voto da Relatora, seguindo-se dos debates, 
 o julgamento do recurso foi suspenso , nos termos do artigo 24, inciso V da Lei 
nº8.129/94 e artigo 28 do Decreto nº11.992/95(Regimento Interno da JRT), em face 
da solicitação de  vistas  pelo Julgador José Roberto Camilotti.

 02) PROTOCOLO 2013/03/03757 
 Intessado: SANDRA AMARA GOMES ME 
 Advogada:  Silvia Helena Gomes Piva - OAB/SP nº199.695
 Recorrente: Representação Fiscal 
 Recurso de Revisão:  Protocolo nº 2017/10/17038
 Relator:  Carlos de Jesus Ramos Ribeiro
 Assunto:   ISSQN - AIIM Nº002259/2013  - Obrigação Tributária Principal - Imposto 
Incidente sobre Serviços de Apoio Técnico e de Apoio a Infraestrutura Administrativa 
em Eventos - Subitem 17.02 da Lista de Serviços - Recurso de Revisão da Representa-
ção Fiscal - Conhecido - Unanimidade - Mérito - Negado Provimento - Unanimidade 
- Decisão da 3ª Câmara da JRT Mantida.
 DECISÃO:  Após leitura do relatório e do voto do Relator, e do voto divergente do 
Julgador César Yukio Saito, seguiram-se os debates.  ACORDARAM  os integrantes 
da Reunião Plenária da JRT em  CONHECER  o Recurso de Revisão da representação 
Fiscal, por unanimidade de votos, nos termos do voto do relator, e,  no mérito , por 
maioria dos votos, também nos termos do voto do relator, vencido o voto divergente, 
 NEGAR PROVIMENTO  ao recurso do Órgão Auxiliar da JRT, mantendo a decisão 
recorrida, pois, reconheceram a perda do direito de a Fazenda Pública lançar o ISSQN 
relativo aos períodos declinados na decisão da Colenda 3ª Câmara da JRT, eis que se 
encontram fulminados pela decadência nos termos do artigo 173, inciso I do CTN. Os 
autos devem ser encaminhados à representação fi scal, nos termos do artigo 80, § 1º 
da Lei nº13.104/2007.

 De acordo com os artigos 21, IV e 22, III, da Lei Municipal 13.104/2007, fi cam as 
partes envolvidas e a Representação fi scal da JRT notifi cados desta decisão, por meio 
da sua publicação no Diário Ofi cial do Município.
 

 EDGAR VALVERDE 
 Presidente Junta de Recursos Tributários-AFTM matr.45894-5 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - 
DCCA 

 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Coordenador 
  
Protocolado: 2017/03/10878 
 Requerente: Maria das Dores Pinheiro de Grecci 
 "Nos termos do inciso IV do artigo 21 e parágrafo 1º e 2º do artigo 63 da Lei Munici-
pal 13.104/2007, fi ca o interessado notifi cado para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

compareça ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, localizado à Av. Anchieta, 200, 
Térreo, das 08h00 às 17h00, para esclarecimento quanto ao solicitado no protocolo nº 
2017/03/10878. O não atendimento da notifi cação no prazo consignado, sem justifi ca-
tiva ou contestação formalizada, resultará no não conhecimento do pedido e posterior 
arquivamento".

 Protocolo SEI PMC 2017.00029691-34 
 Interessado: JOSE GROSSI FILHO 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007 e Instru-
ção Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e ainda, com base na instrução do Setor de 
Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos , foi apurado 
crédito tributário pago indevidamente no valor de 83,3228 UFIC's -  decorrente do 
recolhimento em duplicidade para as parcela(s) 05/11 e 06/11 do carnê de IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2017, relativo ao imóvel3414.52.06.0204.00000, nos moldes 
do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição 
do referido indébito tributário será processada pela forma de compensação,  nos 
moldes do artigo 45 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após efetivado o procedi-
mento de compensação, restar crédito em nome do contribuinte e não haja outros 
débitos exigíveis em seu nome, fi ca autorizada a CSACPT/DCCA a encaminhar o 
processo para restituição, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 13.104/2007 
e Instrução Normativa SMF nº 001/2012. 

 Protocolo PMC.2017.00032550-62 
 Interessado: Evandra Passeri Gomes Pinto Silva 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e, ainda, com base na instrução do Se-
tor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  foi apu-
rado crédito tributário pago indevidamente, no valor de 81,4874 UFIC , referente 
ao recolhimento em duplicidade nas parcelas 09 a 11/11 do IPTU/Taxas 2016, relativo 
ao imóvel cadastrado sob o nº 3263.31.38.0090.01001 ,  nos moldes do parágrafo único 
do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a repetição do referido 
indébito tributário será processada pela forma de compensação , nos moldes dos 
artigos 42 a 45 da Lei Municipal 13.104/2007, ou por restituição, caso após efetivado 
o procedimento de compensação restar crédito em nome do contribuinte e não hou-
ver débitos exigíveis em seu nome, nos moldes do artigo 43 e 45 da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012. 

 Protocolo PMC.2017.00032897-14 
 Interessado: José Ferreira 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e, ainda, com base na instrução do Se-
tor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos autos,  foi apu-
rado crédito tributário pago indevidamente, no valor de 220,5057 UFIC , referente 
ao recolhimento em duplicidade nas parcelas 04 e 05 do IPTU/Taxas 2015-X1000, 
emissão 10/2015, relativo ao imóvel cadastrado sob o nº 3414.12.83.0046.01001 ,  nos 
moldes do parágrafo único do artigo 44 da Lei Municipal 13.104/2007.  Decido que a 
repetição do referido indébito tributário será processada pela forma de compen-
sação , nos moldes dos artigos 42 a 45 da Lei Municipal 13.104/2007, ou por restitui-
ção, caso após efetivado o procedimento de compensação restar crédito em nome do 
contribuinte e não houver débitos exigíveis em seu nome, nos moldes do artigo 43 e 45 
da Lei Municipal 13.104/2007 e Instrução Normativa SMF nº 001/2012.

  Protocolo SEI 2017.00032933-12  
  Interessado: ADAIRTI BENEDITA ZARI BERENGUEL  
 Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. Artigo 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa nº 001/2014 - DCCA/SMF e, ainda, com base na 
instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação Tribu-
tária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,   DEFIRO   o pedido 
de aproveitamento do crédito apurado no valor de214,2359  UFIC´s,  referente ao re-
colhimento da(s) parcela(s) 06 a 11/11, relativo ao IPTU/Taxas Imobiliárias exercício 
2016, emissão 01/2016 (cancelado por recálculo), do código 3441.52.50.0452.01001, 
não considerado no momento do recálculo deste exercício. Em decorrência da qui-
tação da reemissão de 06/2016,encaminho o presente protocolo  ao    Departamento 
de Receitas Imobiliárias - D.R.I.  para, de ofício, aproveitar o crédito de 214,2359 
UFIC's em lançamentos futuros do mesmo imóvel, com base nos artigos 51 e 55 da 
Lei 13.104/2007. 

 Protocolo SEI: PMC.2017.00035178-73 
 Interessado: SUELI DA SILVA 
 Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 c.c. Artigo 3º e 45, da Lei Municipal 
13.104/2007 e Instrução Normativa nº 001/2014-DCCA/SMF e, ainda, com base na 
instrução do Setor de Controle desta Coordenadoria e, nos documentos constantes nos 
autos, DEFIRO o pedido de aproveitamento do crédito apurado no valor de 67,9010 
UFIC´s, referente ao recolhimento da(s) parcela(s) 08/11, relativo ao IPTU/Taxas 
Imobiliárias exercício 2017, emissão 01/2017 (cancelado por recálculo), do código 
3423.53.96.0001.01001, não considerado no momento do recálculo deste exercício, 
utilizando o valor para extinção parcial do IPTU/Taxas Imobiliárias de 2017, emissão 
09/2017, lançado para o mesmo imóvel, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 
13.104/2007. Caso após a efetivação do procedimento, ainda restar crédito em favor 
do contribuinte, fi ca autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao 
Departamento de Receitas Imobiliárias para determinar, de ofício, o aproveitamento 
em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 13.104/2007.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 LUCAS SILVA CUNHA 

 COORDENADOR 
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 DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO DCCA / SMF 

 Expediente despachado pelo Sr. Diretor 
  Protocolo: 2017/03/02050 
 Interessado: FERNANDO FIGUEIREDO VENTURA 
 Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70, c.c. artigo 3º da Lei Municipal nº 
13.104/2007, com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Con-
trole e Programação Tributária deste departamento, nos documentos constantes nos 
autos e nos moldes do artigo 13 da precitada Lei Municipal nº 13.104/2007,  INDE-
FIRO,  a reativação do acordo nº 207317/2007, concernente ao IPTU/Taxas Imobili-
árias, exercícios de 2003 a 2005, incidentes no imóvel cadastrado sob o cartográfi co 
nº 3261.63.06.0167.01001, uma vez que o rompimento do acordo acarreta a perda do 
direito de reingressar no Programa de Incentivo a Pagamento de Tributos-PIPT, nos 
termos do inciso II e parágrafo único do artigo 11 da Lei Municipal nº 13016/2007.

 Protocolo nº: 2017/03/6898 
 Interessado: Angelita Aparecida de Oliveira 
 Atendendo ao disposto nos artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programação 
Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DECLARO 
NULIDADE da decisão publicada no Diário Ofi cial do Município de 14/08/2017, nos 
moldes do artigo 25, inciso III, e § 2º da Lei Municipal nº 13.104/2007. Ainda, houve 
perda do objeto requerido, nos moldes do artigo 85 da Lei Municipal nº 13.104/2007, 
uma vez que a conversão em renda dos depósitos administrativos já foi providenciado 
por meio do protocolo nº 2016/03/23930.

 Protocolo: 2017/03/10131 
 Interessado:   Cláudia Marcia Fraga Soldera 
 Atendendo ao disposto nos artigos 66 a 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  AU-
TORIZO a conversão em renda  do depósito administrativo, no valor de  148,3233 
UFIC's  para  extinção parcial  do créditode  IPTU  referente ao exercício de  2014 , 
emitido em 11/2014 ,  relativo ao imóvel cadastrado sob o código cartográfi co nº 
 3242.6346.0550.00000 , nos moldes do artigo 102 da Lei Municipal n° 13.104/2007.

 P rotocolo SEI 2017.00028333-13 
 Interessado: RENATA TRAD SEVA 
 Atendendo ao disposto nos art. 3º, 45, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/2007, com 
base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Programa-
ção Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos ,  DEFIRO 
o pedido de aproveitamento de crédito apurado no valor de 853,7268  UFIC's, 
proveniente do recolhimento indevido feito para as parcelas 17/36 a 24/36 do car-
nê de acordo nº 447874/2015 referente ao exercício 2014, relativo ao imóvel 
3412.32.13.0287.01001 não consideradas no momento dos recálculos destes, em 
11/2016, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso após a efeti-
vação do procedimento, ainda restar crédito a favor do contribuinte fi ca autorizada a 
C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao DRI para determinar, de ofício, o 
aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei Municipal 
13.104/2007.

 Protocolo nº SEI 2017.00029147-47 
 Interessado(a): AMELIA FUSSAE PEROSSI 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Pro-
gramação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos,  fica 
prejudicada a análise da solicitação repetição do indébito tributário  referente ao 
imóvel 3421.43.51.0059.01019, uma vez que os créditos já foram restituídos através 
do protocolo nº 2016/03/02270 e anexo 2016/03/23418, ocasionando a perda do obje-
to requerido, nos termos do artigo 85 da Lei Municipal nº 13.104/2007.

 Protocolo SEI: PMC.2017.00031565-95 
 Interessado: Transportes Pesados Tatuapé Indústria e Comércio Ltda 
 Atendendo ao disposto nos art. 66 e 70 c.c. art. 3º e 45, da Lei Municipal 13.104/2007, 
com base na instrução da Coordenadoria Setorial de Atendimento, Controle e Progra-
mação Tributária deste departamento e nos documentos constantes nos autos, DE-
FIRO o pedido de aproveitamento de crédito apurado, no valor de 808,4332 UFIC, 
referente ao recolhimento nas parcelas 05 a 07/11 do carnê IPTU/Taxas 2017, emissão 
01/2017, relativo ao imóvel 3164.11.77.0301.01001, não considerado no momento 
do recálculo do exercício, em 05/2017, utilizando o valor para quitação parcial do 
lançamento 05/2017, nos moldes do artigo 56 da Lei Municipal 13.104/2007. Caso 
após a efetivação do procedimento ainda restar crédito a favor do contribuinte, fi ca 
autorizada a C.S.A.C.P.T./D.C.C.A. a encaminhar o processo ao DRI, para determinar, 
de ofício, o aproveitamento em lançamentos futuros, nos moldes do artigo 55 da Lei 
Municipal 13.104/2007. 
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 MARCOS ALEXIO PASSOS DE ALMEIDA 

 Diretor DCCA 

 DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS 

 COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO 
MOBILIÁRIO 

  
  NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
 Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágrafo 
único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi ca a pessoa jurídica abaixo identifi cada, noti-
fi cada do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional, em razão das ativida-
des vedadas, conforme abaixo, declaradas no CNPJ e no Documento de Informação 
Cadastral-DIC. 
CNAE - 6491-6/30-00 - Sociedades de fomento mercantil - factoring;
Fundamentação legal: Lei Complementar 123/2006, art. 17, inciso I.
Caso a referenciada empresa queira ingressar no Simples Nacional deverá fazer a 
devida alteração em seu documento de constituição no que tange a declaração da ati-
vidade vedada, bem como a alteração em sua inscrição junto ao Cadastro Mobiliário 
deste ente municipal relativamente à atividade supracitada, e fazer nova opção pelo 
referido regime no prazo de trinta dias, contados a partir do último deferimento de 
inscrição dos entes municipal e/ou estadual.
O indeferimento poderá ser impugnado no prazo de 30 dias, contados de acordo com 
artigo 22, inciso III e artigo 23 da Lei Municipal nº 13.104/2004, devendo ser obser-
vado que a impugnação feita em desacordo com as exigências relacionadas no For-
mulário de Requerimento Único do DRM/SMF, acarretará nos termos do parágrafo 
único do artigo 2º da Instrução Normativa 01/2009 em o não conhecimento da peça 
impugnatória e o arquivamento do respectivo protocolo.

CNPJ EMPRESA
DATA DE INSCRIÇÃO NO 
CADASTRO MOBILIÁRIO 

MUNICIPAL -CCM

28.620.739/0001-15 RAMOS E SILVA FOMENTO MERCANTIL LTDA 19/09/2017

 NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94 e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágrafo 
único da Lei Municipal nº 13.104/07 fi ca a empresa (ME e EPP) abaixo identifi cada, 
notifi cada do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional  como empresa em 
início de atividade , tendo em vista que a opção pelo referido regime nesta modalida-
de deu-se intempestivamente, prazo superior aos 30 (trinta) dias contados do último 
deferimento de inscrição, previsto no § 5º inciso I, do artigo 6º da Resolução nº 94 do 
CGSN. Os interessados poderão impugnar o presente Termo de Indeferimento no pra-
zo de 30 (trinta) dias, contados nos termos do inciso III do artigo 22 da lei municipal 
13.104/2007, devendo ser observado que a impugnação feita em desacordo com as 
exigências relacionadas no Formulário de Requerimento Único do DRM/SMF, acar-
retará nos termos do parágrafo único do artigo 2º da Instrução Normativa 01/2009 em 
o não conhecimento da peça impugnatória e o arquivamento do respectivo protocolo.

CNPJ EMPRESA DATA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO MO-
BILIÁRIO MUNICIPAL -CCM

27.997.443/0001-55 MZ CAÇAMBAS LTDA ME 26/06/2017

 NOTIFICAÇÃO 
 Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 
Com fundamento no § 6º do artigo 16 da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, artigo 14 da Resolução CGSN nº 94, e artigos 21, IV, 22, III e 23, parágrafo 
único da Lei Municipal nº 13.104/07, fi cam as pessoas jurídicas portadoras do CNPJ 
abaixo identifi cadas, notifi cadas do indeferimento de sua opção pelo Simples Nacio-
nal,  por incorrerem na falta de inscrição no Cadastro Mobiliário desta Prefeitur a, 
conforme exigência prevista no artigo 19, incisos I, II, III, IV e V, da Lei Municipal nº 
12.392/05, alterada pela Lei nº 13.519/08, artigo 17, inciso XVI, da lei complementar 
123/2006, alterado pelo artigo 2º da lei complementar 139/2011 e artigo 6º, § 5º, I da 
Resolução CGSN nº 94. O  interessado, após efetuar a devida inscrição municipal, 
deverá, caso queira ingressar no Simples Nacional, fazer nova opção, respeitado os 
prazos e procedimentos previstos no § 5º, I, e § 7º do artigo 6º da Resolução nº 94 
do CGSN.

CNPJ NOME EMPRESARIAL

28.374.166/0001-97 BRU & GUI COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME 

28.593.539/0001-10 O. C. P. DE OLIVEIRA - ME 

28.594.606/0001-11 PADARIA RICCA SABOR LTDA - ME 

28.537.145/0001-45 FABIO DOS SANTOS NUNES - ME 

28.640.309/0001-65 M DE ALMEIDA L MURAYAMA EIRELI - ME 

28.619.531/0001-86 C E N V SANTOS - ME 
 
 

 SARHA C.D.DOS REIS ALMEIDA RENZO 
 AFTM, RESPONDENDO PELA CSCM/DRM/SMF 

 COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO 
MOBILIÁRIA 

 Edital de Notifi cação 
 Fica NOTIFICADO o Sujeito Passivo, na condição de Responsável Tributário, do lan-
çamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISSQN, incidente sobre 
os Serviços de Construção Civil e congêneres, apurado a partir do protocolo abaixo 
identifi cado, com fundamento na Legislação Tributária Municipal pertinente e suas 
alterações, especialmente o art. 2º- subitens 7.02, 7.04 e 7.05 - da Lista de Serviços, 
art. 14 - incisos II e V, art. 22 e art. 27 - incisos I e II, todos da Lei Municipal n.º 
12.392/2005, e a Resolução SMF n.º 001/2016. Pode o Responsável Tributário efetuar 
o pagamento, o parcelamento, ou apresentar impugnação, nos termos da legislação 
tributária municipal, especialmente o art. 30 da Lei Municipal n.º 12.392/2005 e art. 
34 da Lei Municipal n.º 13.104/2007, no prazo de 30(trinta) dias a contar da data em 
que se considera efetuada a notifi cação conforme art. 22 - inciso III da Lei Municipal 
n.º 13.104/2007.
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INSCRI-
ÇÃO 

MOBILIÁ-
RIA

NÚMERO 
DA GUIA

NÚMERO DO 
PROTOCOLO

CÓDIGO CARTO-
GRÁFICO SUJEITO PASSIVO TIPO 

LOGR ENDEREÇO DA OBRA Nº SERVIÇO
ÁREA 

TRIBUTA-
DA

FATO GE-
RADOR

 VALORES 
EM R$ 

3080595 028302/2017 1994/0/47942 3431.21.34.0374.01001 ISRAEL CIRINO GOMES RUA JOSÉ ROSOLÉN 219 CONSTRU-
ÇÃO  36,52 13/9/2013  R$ 1.028,21 

JARDIM LONDRES

13060222

2127695 028303/2017 1964/0/31064 3441.52.27.0127.01001 MAR ADMINISTRACAO E EMPRE-
ENDIMENTOS SOCIAIS LTDA AVENIDA ENGENHEIRO ANTONIO FRANCISCO 

DE PAULA SOUZA 690 CONSTRU-
ÇÃO  129,27 6/3/2012  R$ 3.639,57 

VILA PARAÍSO

13043540

3718336 028304/2017 2015/11/00729 3243.62.39.0344.01001 HELLEVA EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPACOES LTDA RUA UMBU 270 REFORMA  696,69 8/6/2016  R$ 5.884,56 

ALPHAVILLE CAMPINAS

13098325

3829960 028305/2017 1982/0/22152 3423.33.48.0300.01001 GRAZIELLE JULIO BARRETO 
BISCO RUA DOM FRANCISCO DE CAMPOS 

BARRETO 457 CONSTRU-
ÇÃO  130,22 21/12/2015  R$ 4.855,11 

ARRUAMENTO NOVA CAMPINAS

13092160

3381480 028306/2017 2012/11/9129 3452.62.18.0041.01001 DIVALDO DISPOSTI RUA SÉRGIO DE MORAIS 331 CONSTRU-
ÇÃO  177,25 28/3/2016  R$ 6.145,00 

CONDOMINIO ZERMATT

RESIDENCIAL SWISS PARK

13049410

4197968 028307/2017 2009/11/8933 3411.13.80.0073.00000 MARCELO CESAR PANUNTO RUA JOSÉ TRANI 320 CONSTRU-
ÇÃO  174,46 6/11/2015  R$ 6.048,28 

PARQUE VIA NORTE - 2ª PARTE

13065210

3696065 028308/2017 2015/11/14441 3423.14.73.0268.01002 FRANCISCA DOS SANTOS 
FERREIRA AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES 1169 REFORMA  26,00 11/11/2016  R$ 231,04 

CENTRO

13010001

3954242 028309/2017 2016/11/05099 3421.44.17.0367.01031 BENJAMIM BLEY DE BRITO 
NEVES RUA OLAVO BILAC 401 REFORMA  80,17 2/8/2016  R$ 671,69 

4AND AP 44

CAMBUÍ

13024110

3842177 028310/2017 2016/99/00011 3441.22.76.0252.01001 IVANI CARPIGIANI SPELLING RUA ALMIRANTE BARROSO 340 REFORMA  50,00 21/1/2016  R$ 520,03 

JARDIM PROENÇA - CONTINUAÇÃO

13100404

028311/2017 1959/0/32841 3441.52.51.0073.01001 MARCOS ANTONIO VICENTIM RUA CUSTÓDIO TEIXEIRA 25 CONSTRU-
ÇÃO  38,93 8/5/2015  R$ 1.349,65 

VILA GEORGINA

13043650

028312/2017 2015/03/4966 3442.12.98.0154.01001 VILMA DA GLORIA FERREIRA RUA HILÉIA 348 CONSTRU-
ÇÃO  100,00 31/12/2016  R$ 3.466,86 

JARDIM DAS ANDORINHAS

13101420

3743390 028313/2017 2015/11/16588 3412.52.26.0535.01001 FRANCISCO DIAS JUNIOR AVENIDA FRANCISCO JOSÉ DE CAMARGO 
ANDRADE (CAPITÃO CHICO) 145 REFORMA  380,00 26/8/2016  R$ 3.209,65 

JARDIM CHAPADÃO

13070055

3475352 028314/2017 2015/11/07771 3423.54.45.0539.01063 CRISTIANO BATISTA LORDELO AVENIDA PRINCESA DO OESTE 1055 REFORMA  108,89 31/3/2016  R$ 912,31 

APTO 64

JARDIM PROENÇA

13026137
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3839311 028315/2017 2016/099/00034 3421.52.66.0039.01170 ANTONIO GRECO RUA MONTE APRAZIVEL 187 REFORMA  128,00 21/6/2016  R$ 1.081,15 

SALA 1404

CHÁCARA DA BARRA

13090764

3740447 028316/2017 2015/99/00303 3414.32.44.0066.01002 MARK FRITZ CASCALDI RUA DOUTOR ANTONIO ALVARES LOBO 432 REFORMA  62,27 15/6/2016  R$ 521,72 

1 A - APTO 12

BOTAFOGO

13020110

028317/2017 1991/0/13710 3362.23.75.0001.01001 URCA URBANO DE CAMPINAS 
LTDA AVENIDA RUY RODRIGUEZ 4550 DEMOLI-

ÇÃO  1.500,00 4/1/2017  R$ 4.223,22 

JARDIM SHANGAI

13056646

1595598 028318/2017 2009/11/167 3432.41.55.0586.01001 LEANDRO JOSE GOUVEIA AVENIDA MIRANDÓPOLIS 554 CONSTRU-
ÇÃO  282,00 1/7/2012  R$ 7.939,66 

VILA POMPÉIA

13050470

028319/2017 2009/11/167 3432.41.55.0586.01001 LEANDRO JOSE GOUVEIA AVENIDA MIRANDÓPOLIS 554 CONSTRU-
ÇÃO  21,00 29/7/2016  R$ 591,25 

VILA POMPÉIA

13050470

2593866 028320/2017 2012/11/8373 3262.12.99.0001.01001 MARCELO LOPES FERNANDES RUA PROFESSOR ROBERTO MAGALHÃES 
RANDI 30 CONSTRU-

ÇÃO  500,88 1/8/2016  R$ 18.095,55 

MONT BLANC RESIDENCE

13098552

4112954 028321/2017 2016/11/02521 3434.53.66.0090.00000 WAGNER DE SOUZA LIMA AVENIDA AURO SOARES DE MOURA AN-
DRADE 454 CONSTRU-

ÇÃO  228,96 30/1/2014  R$ 7.937,71 

JARDIM NOEMIA

13051420

3945812 028322/2017 2016/11/05003 3431.34.20.0350.00000 JEQUITIBAS ADMINIST DE BENS 
LTDA RUA ANTONIO NAME CHAIB 135 DEMOLI-

ÇÃO  426,60 24/6/2016  R$ 1.201,08 

JARDIM ANCHIETA

13060006

3932583 028323/2017 2016/11/06028 3412.31.62.0345.00000 KAZUMITSU NISIYAMAMOTO RUA ELEUTÉRIO RODRIGUES 618 DEMOLI-
ÇÃO  167,11 21/6/2016  R$ 579,35 

VILA NOVA

13073066

3927105 028324/2017 2016/11/05732 3414.12.47.0327.00000 VALDOVEU ALVES DE OLIVEIRA RUA DO ASSUCAR 223 DEMOLI-
ÇÃO  241,00 21/6/2016  R$ 835,51 

JARDIM CHAPADÃO

13070024

028325/2017 2016/99/00115 3412.64.95.0296.01069 PAULO HINNIGER NETO RUA BARÃO DE ATIBAIA 499 REFORMA  83,73 31/5/2016  R$ 701,52 

AP. 123

VILA ITAPURA

13023010

3115828 028326/2017 2014/11/14633 3423.14.57.0387.01041 WILMA LUCIA NANNI RUA PADRE VIEIRA 1094 REFORMA  144,14 13/7/2016  R$ 1.280,86 

8 A AP 81

BAIRRO BOSQUE

13015301

3840042 028327/2017 2016/11/00225 3421.52.66.0039.01015 TOSSI & ALBUQUERQUE LTDA 
- ME RUA MONTE APRAZIVEL 187 REFORMA  103,00 3/8/2016  R$ 862,97 

SALA 105 A 107

CHÁCARA DA BARRA

13090764

3980642 028328/2017 2007/11/3170 3461.21.26.0382.01001 JOAO FERNANDES RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA 28 CONSTRU-
ÇÃO  206,68 17/12/2013  R$ 7.165,30 

PARQUE JAMBEIRO - 2 PARTE

13042470

028329/2017 2015/11/1772 3423.43.80.0002.03008 FELIPE DA SILVA CORREIA 
MARTINS RUA AMILAR ALVES 132 REFORMA  70,34 24/8/2016  R$ 589,33 

BL3 AP304

VILA JOÃO JORGE

13041301
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3764524 028330/2017 2015/11/09991 3441.21.50.0035.02102 LUIZ CARLOS ZANOTTO RUA DA ABOLIÇÃO 1000 REFORMA  80,50 5/4/2016  R$ 715,34 

BL B AP 171

BAIRRO PONTE PRETA

13041445

3174999 028331/2017 2014/11/18586 3431.31.57.0180.01018 ALDA BERNARDINELLI GOMES RUA ERNESTO NAPOLI (JORNALISTA) 1120 REFORMA  76,43 28/1/2016  R$ 640,35 

BL 1 /1º A/ AP 11

JARDIM PAULICÉIA

13060072

3733939 028332/2017 2015/11/15852 3423.11.28.0044.01075 DANIEL LAGES DIAS RUA BARATA RIBEIRO 79 CONSTRU-
ÇÃO  63,75 1/3/2016  R$ 1.794,87 

SALA 409

VILA ITAPURA

13015097

3704505 028333/2017 2015/11/15410 3421.24.27.0002.02094 ADALBERTO BRUNO GARCIA 
BASSI RUA HENRIQUE SCHROEDER 26 REFORMA  66,00 12/1/2016  R$ 552,97 

AP 242/T2- TAQUARAL

JARDIM BELO HORIZONTE

13076550

3709841 028334/2017 2015/11/13695 3421.44.54.0352.01005 EVELINA CORREA FORSTER 
MARQUES RUA CORONEL QUIRINO 1639 REFORMA  100,00 4/11/2016  R$ 888,62 

3A AP31

CAMBUÍ

13025003

028335/2017 2016/10/10505 3263.54.50.0356.01001 ANNA GABRIELLI RUA JOÃO RIBAS D'ÁVILA 85 CONSTRU-
ÇÃO  60,92 14/4/2016  R$ 2.112,01 

JARDIM BELA VISTA

13077033

2712385 028336/2017 2013/11/6717 3452.32.39.0464.01001 GLAUCILEA DIAS DE MATTOS RUA ADVOGADO MÁRIO BATISTA DE 
CAMPOS 250 CONSTRU-

ÇÃO  265,61 9/6/2017  R$ 9.594,08 

RES AROSA

RESIDENCIAL SWISS PARK

13049335

2119013 028337/2017
SEI 

2017.00026662-
39

3442.21.96.0268.01001 ANNE MARIE CHRISTENSEN RUA LITORAL 200 CONSTRU-
ÇÃO  69,66 31/12/2012  R$ 1.876,37 

JARDIM DAS ANDORINHAS

13101432
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM 

 AFTM - Coordenador da CSFM/DRM/SMF 
   

 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 

 DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
  

  EMITIDO O ALVARÁ DE EXECUÇÃO PELA LC Nº110/15 - ARI
 PROT.17/11/13753 NATANAEL F. PETRUCCI - PROT.17/11/13643 PEDRO C. DE OLIVEIRA - 
PROT.17/11/12850 FERNANDO LEPSCHI - PROT.17/11/13906 PEDRO CARLOS DE OLIVEIRA
 DEFERIDOS 
PROT.17/11/12745 VERA CRUZ EMPREEND. IMOB. LTDA - PROT.16/11/16192 RAYMUNDO C. NETO - 
PROT.17/11/5556 VALDIR A. DE LIMA - PROT.17/11/11283 ANTONIO CAZACIO JR - PROT.17/11/12685 
FERNANDO H. BOSQUIN - PROT.17/11/9025 LIA RAQUEL C. MARIANO - PROT.17/11/8453 EVANDRO R. 
GARCIA - PROT.17/11/9900 AKIA ARAKI - PROT.17/11/20712 HABRIGA ADM. BENS LTDA
 INDEFERIDOS 
PROT.17/11/12900 PEDRO P. MARCIANO - PROT.17/11/12004 AUGUSTO R. ANTUNES - PROT.17/11/11074 
CARLOS R. DE ALMEIDA - PROT.15/11/14314 JOAQUIM P.D. SOUZA FILHO
 SOLICITAÇÕES PENDENTES 
PROT.17/99/450 FRANCISCA MAZIERO - PROT.17/99/629 KAMEO HIRATA - PROT.17/99/631 E 
PROT.17/99/632 JOÃO NANTES NETO - PROT.17/99/417 JORGE LUIS JACOMINI - PROT.17/99/582 VINI-
CIUS L. DIMITRIEV - PROT.17/99/630 MARIA DE LOURDES G. GREGÓRIO - PROT.17/99/627 EQUIPES-
CA IND. E COM.LTDA - PROT.17/99/598 GOBIKE COM.SERV. EIRELI
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.17/11/12955 CELSO PRIMI - PROT.15/11/9935 IVAN L. BIAGIOTTO - PROT.17/11/13685 SARA JANI-
NI B. DE ALMEIDA - PROT.14/10/47319 CONSELHO REG. ENG. AGRÔNOMO - PROT.17/11/13166 SILVIO 
R. RODRIGUES - PROT.17/11/13372 RUBENS J. DE CAMPOS JR - PROT.17/11/8204 SENDAS DISTRI-
BUIDORA S/A - PROT.17/11/9216 MAURICIO C. DE MORAIS - PROT.15/11/5696 MARCOS E. DA SILVA 
- PROT.17/11/12719 PAULO A. ARIZER - PROT.17/11/11712 EDNA M. COSTA - PROT.17/11/8042 GLAUCO 
BARSALINI - PROT.17/11/5864 AMÉRICO J. GOMES DE FRANCA - PROT.17/11/9858 MARCIO J. REIS - 
PROT.17/11/4920 MARIA R. R. RODRIGUES - PROT.17/11/11167 EDSON L. DA SILVA - PROT.17/11/918 
DOUGLAS V. DE ALMEIDA - PROT.17/11/3161 FUNDAÇÃO IRMÃ RUTH
 CONCEDIDO PRAZO DE 30 DIAS 
PROT.17/11/13017 SILVIA B. RITTNER
 CONCEDIDO PRAZO DE 120 DIAS 
PROT.17/11/10739 ALESSANDRO RAMOS B. DIAS
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 ENG° MOACIR J. M. MARTINS 

 RESPONDENDO CUMULATIVAMENTE PELA DIRETORIA DUOS 
   

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO 
  

  AUTO DE LACRAÇÃO IMPOSTO EM 26/09/17 
95/0/16532 DENILSON HONÓRIO MAIA
 DEFIRO O PROT. N° 17/11/10418 (BENEFÍCIO DA LEI COMPLEMENTAR N°142, DE 12/01/2016, E 
DECRETO MUNICIPAL N°19.036 DE 02/03/2016).  
PROT.17/11/10418 J. BATISTA NETO LANCHONETE ME
 AUTORIZO A RETIRADA TEMPORÁRIA DO LACRE FÍSICO PELO PERÍODO DE 10 DIAS PARA 
VISTORIAS E ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS.
FIQUE CIENTE O RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO QUE O USO DO LOCAL PARA ATI-
VIDADE DE NATUREZA ECONÔMICA E OU/ COMERCIAL IMPLICARÁ NA IMEDIATA RECOLO-
CAÇÃO DO LACRE FÍSICO E MULTA POR DESOBEDIÊNCIA AO AUTO DE LACRAÇÃO CONFOR-
ME O INCISO V, ART.22º DA LEI Nº11749/03.  
 PROT.17/11/13271 ANTONIO E. PEDROSA CARNABA 
FICA LEVANTADO O TERMO DE INTERDIÇÃO PARCIAL (EDÍCULA) IMPOSTO EM 04/01/2016
 PROT.16/156/84 JOSÉ CARLOS PEREIRA 
INDEFERIDOS 
PROT.16/11/12603; PROT.16/11/15921; PROT.16/11/19143; PROT.17/11/2312 E PROT.17/11/6917 JOSÉ R. DE 
SOUSA ATAÍDE - PROT.17/11/1659 SUPERMIX CONCRETO S/A - PROT.12/10/34425 E PROT.12/10/54495 
PLACE HOTEL LTDA - PROT.17/11/10466 P1 ADM. EM COMPLEXOS IMOB. LTDA - PROT.17/11/6435 
JOSÉ TADEU A. MOREIRA - PROT.17/11/3532 CATS DOGS COM. DE PROD. VETERINÁRIOS E SERV. 
LTDA ME - PROT.17/11/10195 E PROT.17/11/4730 JRC COM. BEBIDAS LTDA - PROT.17/11/10318 JOÃO 
DA S. FREITAS - PROT.17/11/7295 IRMA AP MARTINS - PROT.17/11/8050 EXTRUTÉCNICA CENTRO 
TECNOL. EXTRUSÃO
 COMPAREÇA O INTERESSADO SITO À AV ANCHIETA Nº200, 2º ANDAR GUICHÊ DE ATENDIMEN-
TO TOMAR CIÊNCIA.
PRAZO DE 03 DIAS
 PROT.16/11/2652 JESSICA DOS S. XAVIER - INT. N° 13520
 PRAZO DE 05 DIAS
 PROT.09/11/5880 MARINA DE J. DEODATO ME - INT. N° 14536
PROT.03/10/24479 REGIONAL PARKING ESTAC. LTDA - INT. N° 14529
PROT.12/17/0567 DIJE SERV. DE DIGITAÇÃO LTDA - INT. N° 14538
 PRAZO DE 15 DIAS 
PROT.17/156/3139 IZAURA DA P. SANTOS - AIM N° 5962
 COMPAREÇAM OS INTERESSADOS 
PROT.17/11/6648 JAIME ARY MOLCHANSKY - PROT.17/11/13533 GNO EMPREEND. E CONSTRU-
ÇÕES LTDA - PROT.17/11/12403 T4U BRASIL LTDA - PROT.17/10/23688 EURIPEDES DE L. TAVARES 
- PROT.17/11/2370 NOBLU SPORTS & BUSINESS COM.SERVIÇOS - PROT.17/11/13765 ASSOC.PEQ.
INDS.PART.DE FEIRAS E EVENTOS - PROT.17/11/550 PALÁCIOS BRASIL COMERC.DE ALIMENTOS 
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LTDA - PROT.17/11/4225 CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES - PROT.17/11/4464 AREMAS TREI-
NAM. E SUPORTES - PROT.17/11/9352 STUDIO FLEX PILATES - PROT.17/11/9749 ESFIHAS E KIBES 
DE CAMPINAS - PROT.17/11/4242 PHAMARIE FARM. E DROGARIA - PROT.17/11/8771 JOVERCI P. DE 
ALMEIDA ME - PROT.17/11/8769 ELIZETE DA S. ALVES HOTEL - PROT.17/11/13476 ALAIDE B. HATTO-
RI - PROT.17/11/7169 PADARIA E CONF. SONHO DA MANHÃ
 

 27 de setembro de 2017 
 ENGº MOACIR J M MARTINS  

 DIRETOR DEPTº DE CONTROLE URBANO 
   

 CMDU - CONSELHO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (continu-
ação) 03/10/2017 

 Convocamos os senhores conselheiros titulares representantes das entidades titulares 
e convidamos os representantes das entidades suplentes, que compõem os respectivos 
segmentos deste Conselho, para dar continuidade à  92ª Reunião Extraordinária a 
ser realizada   3ª feira dia 03 de outubro de 2017,  d  às 14h00 às 18h00,  no 19º andar, 
Sala Milton Santos, Paço Municipal   Campinas/SP. 
 Pauta: 

 1. Continuação da análise da minuta do Projeto referente ao Plano Diretor;

 2. Apresentação da proposta do   Plano Setorial de Habitação no Plano Diretor   pelo 
Presidente da COHAB/Campinas Sr. Samuel Rossilho. 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 ARQTº E URBANISTA FABIO BERNILS 

 PRESIDENTE - CMDU 
   

 GABINETE DO SECRETÁRIO 
  

  DEFERIDOS 
PROT.17/11/6505 E PROT.17/11/9056 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCA-
ÇÃO E INSTRUÇÃO
 CANCELE-SE O AIM N° 4398 LAVRADO EM NOME DE SOCIEDADE CAM-
PINEIRA DE EDUC. E INSTRUÇÃO
 PROT.17/11/6505 E PROT.17/11/9056 SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCA-
ÇÃO E INSTRUÇÃO 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 ENG° CARLOS AUGUSTO SANTORO 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO 
   

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

  DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO  
 Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) dias: 
 Setor de Certidão 
 Prot. 2017/10/31453 - João Gabriel Masala Oliveira
 Prot 2017/10/32761 - Valcirene Silva Rocha Fernandes 
 Prot. 2017/10/26159 - Luiz Daniel Cunha 
 Prot. 2017/10/32033 - Eurenia Francisca Menezes Simoes 
 Prot. 2017/10/32032 - Cittá Negócios e Serviços Imobiliários Eireli
 Prot. 2017/10/31822 - Euripedes de Lima Tavares 
 Prot. 2017/10/31327 - S-01 Empreendimentos Imobiliários LTDA
 Prot. 2017/10/32902 - Newco Empreendimento e Administração Imobiliária LTDA
 Prot. 2017/10/32695 - Elaine Cristina D´agostino Lehfeld
 Prot. 2017/10/31329 - S-01 Empreendimentos Imobiliários LTDA
 Prot. 2017/10/31328 - S-01 Empreendimentos Imobiliários LTDA
 Prot. 2017/10/31326 - S-01 Empreendimentos Imobiliários LTDA
 Prot. 2017/10/32034 - José Roberto de Abreu
 Setor Conversão Banco de Dados 
 Prot. 2017/11/4224 - Robert Aparecido da Silva
 Setor de Ficha de Informação  
 Prot. 2011/11/14008 - Luis Gustavo M. Bossonaro
 Setor de Zoneamento  
 Prot. 2017/11/13601 - José Benedito Ribeiro
 Prot. 2017/11/12793 - Jakelline Barbosa Gomes
 Prot. 2017/11/13007 - Marilda Garavello

 Prazo de 15 (QUINZE) Dias: 
 Coordenadoria Setorial Geoprocessamento Base Cartográfica 
 Prot. 2017/10/22723 - Manuel Rodrigues da Silva Ferreira
 Prot 2016/10/28895 - Adriana Ito - anexado ao Protocolo 1982/0/23282
 

   

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

  DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBA-
NO 
 Compareçam os interessados abaixo relacionados, no 19º andar, no horário das 09:00 
às 16:00 hs, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 
de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) dias: 
 Setor de Expediente 
 Prot. 2017/10/16207 - Umecc União Municipal das Entidades Comunitárias de Cam-
pinas 
 Prot. 2017/10/16903 - MRV Engenharia e Participações S/A
 Prot. 2017/10/10704 - Fórum em Defesa das Entidades Empresariais Região de Cam-
pinas
 Prot. 2017/10/18722 - Marcia Maria Tait Lima 
 Prot. 2017/30/816 - A.m Jardim Bassoli
 

 CAROLINA BARACAT N. LAZINHO 
 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO  

   

 SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO 
  

  DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E CADASTRO  
 Compareça os interessados abaixo relacionados, no 18º andar, no horário das 9:00 às 
16:00 horas, para ciência das informações contidas nos referidos protocolados, sob 
pena de arquivamento, conforme estabelece a Ordem de Serviço nº 05 de 11 de junho 

de 2013.
 Prazo de 30 (TRINTA) dias:  

 Setor de Expediente 
 Prot. 2017/10/31172 - Marcos antonio Destefani
 Prot. 2017/10/31353 - Luiz Carlos D´agostinho
 Prot. 2017/10/31807 - Monica Eduarda de Almeida
 

 JOSÉ ROBERTO DE PAULA CARVALHO 
 CHEFE DO SETOR DE EXPEDIENTE 

 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013 

 De acordo com o artigo 4º do Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013,  DEFIRO a 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR solicitada pelo protocolado nº. 2017/10/32159. 
 O(a) requerente deverá retirar a Certidão - inteiro teor do protocolado nº. 
 2008/10/17114,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da solicitação, junto 
à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito - 4º andar - Paço 
Municipal, conforme estabelecido nos artigos 11 e 12 do Decreto supramencionado.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor de Recursos Humanos 
   

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013 

 De acordo com o artigo 4º do Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013,  DEFIRO a 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR solicitada pelo protocolado nº. 2017/10/31160. 
 O(a) requerente deverá retirar a Certidão - inteiro teor do protocolado nº. 
 2015/10/59965,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da solicitação, junto 
à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito - 4º andar - Paço 
Municipal, conforme estabelecido nos artigos 11 e 12 do Decreto supramencionado. 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR  

 Diretor de Recursos Humanos 
   

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013 

 De acordo com o artigo 4º do Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013,  DEFIRO a 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR solicitada pelo protocolado nº. 2017/10/31277. 
 O(a) requerente deverá retirar a Certidão - inteiro teor do protocolado nº. 
 2017/10/09859,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da solicitação, junto 
à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito - 4º andar - Paço 
Municipal, conforme estabelecido nos artigos 11 e 12 do Decreto supramencionado.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor de Recursos Humanos 
   

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013 

 De acordo com o artigo 4º do Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013,  DEFIRO a 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR solicitada pelo protocolado nº. 2017/10/32116. 
 O(a) requerente deverá retirar a Certidão - inteiro teor do protocolado nº. 
 2004/10/46380,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da solicitação, junto 
à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito - 4º andar - Paço 
Municipal, conforme estabelecido nos artigos 11 e 12 do Decreto supramencionado.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor de Recursos Humanos 
   

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013 

 De acordo com o artigo 4º do Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013,  DEFIRO a 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR solicitada pelo protocolado nº. 2017/10/32117. 
 O(a) requerente deverá retirar a Certidão - inteiro teor do protocolado nº. 
 2004/10/62591,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da solicitação, junto 
à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito - 4º andar - Paço 
Municipal, conforme estabelecido nos artigos 11 e 12 do Decreto supramencionado.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor de Recursos Humanos 
   

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013 

 De acordo com o artigo 4º do Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013,  DEFIRO a 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR solicitada pelo protocolado nº. 2017/10/32118. 
 O(a) requerente deverá retirar a Certidão - inteiro teor do protocolado nº. 
 2008/10/13978,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da solicitação, junto 
à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito - 4º andar - Paço 
Municipal, conforme estabelecido nos artigos 11 e 12 do Decreto supramencionado.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor de Recursos Humanos 
   

 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 
 Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013 

 De acordo com o artigo 4º do Decreto 18.050 de 1 de agosto de 2013,  DEFIRO a 
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR solicitada pelo protocolado nº. 2017/10/32119. 
 O(a) requerente deverá retirar a Certidão - inteiro teor do protocolado nº. 
 2004/10/46379,  no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a data da solicitação, junto 
à Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito - 4º andar - Paço 
Municipal, conforme estabelecido nos artigos 11 e 12 do Decreto supramencionado.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 AIRTON APARECIDO SALVADOR 

 Diretor de Recursos Humanos 
   

 PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR SECRETÁRIO 
  

  PORTARIA N.° 88876/2017 

 O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
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com o protocolado nº 2017/10/31162, pela presente,

 RESOLVE 
 Designar no período de 01/09/2017 a 31/12/2017, a servidora PAULA IMPARATO 
DANIA, matrícula n° 119614-6, para atuar em caráter de substituição no cargo de Di-
retor Educacional, junto ao EMEF"Virginia Mendes Antunes de Vasconcellos", com 
jornada de 36 horas semanais. 

 PORTARIA N.° 88877/2017 

 O Senhor Secretário Municipal de Recursos Humanos, usando das atribuições que 
lhes foram conferidas pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Campinas e, de acordo 
com o protocolado nº 2017/10/29831 pela presente,

 RESOLVE 
 Designar no período de 21/08/2017 a 31/12/2017, a servidora MARIA ALBERTINA 
PINHEIRO, matrícula n° 66271-2, para atuar em caráter de substituição no cargo de 
Vice Diretor, junto ao EMEF" PE Leão Vallerie", com jornada de 36 horas semanais. 
 

   

 COMUNICADO 
  

 De acordo com o Decreto 17.962, de 13 de maio de 2013, a Junta Médica Ofi cial de 
Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres:
 ANTONIO AMANCIO DA SILVA, MATRÍCULA:91434-7
 REFERENTE:APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
 CONCLUSÃO: FAVORÁVEL A CONCESSÃO..................................................................................JMO:245/17

 ROBERTO FERNANDES JUNIOR , MATRÍCULA: 107148-3
 REFERENTE: ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
 CONCLUSÃO: FAVORÁVEL A CONCESSÃO..................................................................................JMO:244/17

 DIEGO PEREDO CABRAL, MATRÍCULA:
 REFERENTE: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 
 CONCLUSÃO: CONTRÁRIO A CONCESSÃO. ................................................................................JMO:248/17
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 JUNTA MÉDICA OFICIAL   

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS   

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 COMUNICADO 

 O Conselho Municipal de Saúde comunica que o  Conselho Distrital Sul,  realizará 
a  eleição de representantes do segmento Usuário,  no dia  10 de Outubro de 2017, 
das 18h às 20h  no seguinte endereço: Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, Parque 
Itália, Campinas/SP.
 

 Campinas, 25 de setembro de 2017 
 MARIA IVONILDE LÚCIO VITORINO 

 Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM 15 DE 

SETEMBRO DE 2017 
  

 Protocolado n.º 15/10/16.759 PG
 Interessada: Secretaria Municipal de Saúde

 Despacho:

 À vista da solicitação e justifi cativas de fl s. 203 e 204 bem como dos pareceres de fl s. 
205 a 211 da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a necessidade e a ausência 
de impedimentos legais, e desde que atendidas todas as observações indicadas pelo 
DAJ, previamente à formalização, AUTORIZO:

A prorrogação do contrato de locação referente ao imóvel localizado na Rua Professor 
Reverendo Herculano Gouvêa Júnior n.º 106, Jardim do Lago, nesta cidade, onde se 
acha instalado o Departamento de de Vigilância em Saúde Sudoeste integrante des-
ta Secretaria, por mais 24 (vinte e quatro) meses, mediante o aluguel mensal de R$ 
7.387,25 (Sete mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), perfazen-
do a despesa global de R$ 177.294,00 (Cento e setenta e sete mil, duzentos e noventa 
e quatro reais), conforme indicado à fl . 203;

Publique-se;

Após, à CSFA/DAJ para a formalização do Termo Contratual próprio, ocasião em que 
deverão restar atendidas todas as observações indicadas pelo DAJ, e após, retorne o 
processo a esta Secretaria, para o devido prosseguimento.
 

 Campinas, 15 de setembro de 2017 
 DR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

  SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
   

 COMUNICADO 
 A DIRETORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMUNICA: 

 Protocolo: 2016/07/6633
Interessado: Guiomar Pereira dos Santos
Assunto: Ressarcimento de taxa indevida
Deferido

Protocolo: 2017/03/5022
Interessado: Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda
Assunto: Restituição do valor pago em duplicidade
Indeferido

Protocolo: 2017/03/5024
Interessado:Zoetis Indústria de Produtos Veterinários Ltda
Assunto: Restituição do valor pago em duplicidade
Indeferido

Protocolo: 2017/03/9700
Interessado: Associação Evangélica Benefi cente de Campinas
Assunto: Revisão do valor a pagar
Deferido

Protocolo: 2017/03/9704
Interessado: Associação Evangélica Benefi cente de Campinas
Assunto: Revisão do valor a pagar
Deferido

Protocolo: 2017/03/9705
Interessado: Associação Evangélica Benefi cente de Campinas
Assunto: Revisão do valor a pagar
Deferido

Protocolo: 2017/07/3078
Interessado: Rede Super Farma de Drogarias Eireli EPP
Assunto: Restituição de taxa paga indevida
Deferido

Protocolo: 2017/60/1082
Interessado: Bastos e Bastos Com. e Serviços Veterinários Ltda-ME
Assunto: Cancelamento do débito inscrito na Dívida Ativa
Deferido

Protocolo: 2017/60/1262
Interessado: J C Murashima Junior ME
Assunto: Cancelamento de taxa paga indevida
Deferido
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 ANDREA PAULA BRUNO VON ZUBEN 

 Diretora da Vigilância em Saúde 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ALIMENTOS comunica: 

  Protocolo: 17/07/05806 PAS 
 Interessado: DISCAMPCHOC COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA
 CNPJ:07.778.168/0001-71
 Assunto: PLANO DE AÇÃO
 INDEFERIDO 
 DEVENDO A EMPRESA APRESENTAR A ADEQUAÇÃO DAS NÃO CONFOR-
MIDADES DE ACORDO COM OS SEGUINTES PRAZOS A CONTAR DO RECE-
BIMENTO DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO, A SABER: 21/08/2017:
 1 - IMEDIATO PARA OS ITENS: 11, 14, 15, 17, 20 A 23, 25 A 27, 33, 35, 37 A 43, 
47, 48, 52 A 59, 62, 64 A 68, 70, 71, 77, 78, 80 E 81;
 2 - PRAZO DE 30 DIAS PARA OS ITENS: 3, 7, 12, 13, 19, 34, 46, 50, 60, 63, 66 
E 78;
 3 - PRAZO DE 60 DIAS PARA OS ITENS: 18, 19, 60, 66, 69, 75, 79, 82 E 83;
 4 - PRAZO DE 90 DIAS PARA OS ITENS: 2, 28 A 31, 36, 44, 45, 49, 61 E 74;
 5 - PRAZO DE 180 DIAS PARA O ITEM 24.
 NOTIFICO A EMPRESA DISCAMPCHOC COMÉRCIO DE CHOCOLATES, 
CNPJ: 07.778.168/0001-71 A APRESENTAR AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANI-
TÁRIA DE ALIMENTOS EM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DA PUBLI-
CAÇÃO EM DOM:
 A) CRONOGRAMA DE TROCA DOS PALETES DE MADEIRA, ITENS 10, 16 
E 32;
 B) CRONOGRAMA DE MUDANÇAS ESTRUTURAIS DO LOCAL DE ESTO-
QUE, ITENS 8 E 9.

 Protocolo: 17/07/04461 PAS 
 Interessado: LA BASQUE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ:44.930.240/0001-05
 Assunto: RETIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO NA LICENÇA DE FUN-
CIONAMENTO
 DEFERIDO, DEVENDO CONSTAR NA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO O 
RESPONSÁVEL LEGAL RUBEM CLÓVIS ROCHA CECHINI, E RESPONSÁ-
VEL TÉCNICO NÁDIA CRISTIANE FERRAREZI DA CRUZ, CRQ/SP 04364034
 NOTIFICO A EMPRESA LA BASQUE ALIMENTOS LTDA, CNPJ: 
44.930.240/0001-05 A REALIZAR O CORRETO ENQUADRAMENTO PARA ATI-
VIDADE COM CNAE 1053-8/00 REFERENTE A ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO 
DE SORVETES E OUTROS GELADOS COMESTÍVEIS, CONFORME A PORTA-
RIA ESTADUAL CVS 1/2017 DE 05/08/2017.

 Protocolo: 17/07/04949 PAS 
 Interessado: AFB CAMPINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME
 CNPJ:25.110.095/0001-27
 Assunto: CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÃO
 INDEFERIDO POR INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES
 NOTIFICO A EMPRESA AFB CAMPINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME, 
CNPJ: 25.110.095/0001-27, ESTABELECIDA NA RUA MARIA MONTEIRO, N° 
974, CAMBUÍ, CAMPINAS, A APRESENTAR NOVO CRONOGRAMA DE ADE-
QUAÇÃO EM UMA PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO.

 Protocolo: 17/60/01164 PBG 
 Interessado: AFB CAMPINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME
 CNPJ: 25.110.095/0001-27
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1846
 EMPRESA: AFB CAMPINAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME, CNPJ - 
25.110.095/0001-27, ESTABELECIDA A RUA MARIA MONTEIRO, 974, CAM-
BUÍ, CAMPINAS, AUTO DE INFRAÇÃO N° 1846 DE 20/06/17, AUTO DE IM-
POSIÇÃO DE PENALIDADE - AIP - INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS N° 0195 
DE 20/06/17 CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 112 INCISO VI E ARTIGO 
122 INCISOS XI E XIII DA LEI ESTADUAL 10.083/98 COMBINADO COM A 
LEI 15.139/16.

 Protocolo: 17/07/04964 PAS 
 Interessado: PFC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
 CNPJ:27.505.258/0001-04
 Assunto: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
 DEFERIDO

 Protocolo: 17/07/04039 PAS 
 Interessado: PADARIA E ROTISSERIA TAQUARAL - EIRELI - EPP
 CNPJ:18.821.334/0002-72
 Assunto: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
 DEFERIDO
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 Protocolo: 17/60/00636 PBG 
 Interessado: EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA14040785543
 CNPJ:26.120.798/0001-07
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO N° 0305
 PARA CIÊNCIA DA EMPRESA EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA 
14040785543, CNPJ 26.120.798/0001-07 A APLICAÇÃO DA PENALIDADE AD-
VERTÊNCIA POR MEIO DO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE N° 0186: 
POR OBSTAR, RETARDAR OU DIFICULTAR A AÇÃO FISCALIZADORA DA 
AUTORIDADE SANITÁRIA COMPETENTE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUN-
ÇÕES, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 112 INCISO I E ARTIGO 122 INCI-
SO VIII DA LEI ESTADUAL 10.083/98.

 Protocolo: 17/60/00634 PBG 
 Interessado: EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA14040785543
 CNPJ: 26.120.798/0001-07
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO N° 0364
 PARA CIÊNCIA DA EMPRESA EDSON GONÇALVES DE OLIVEIRA 
14040785543, CNPJ 26.120.798/0001-07 A APLICAÇÃO DA PENALIDADE 
ADVERTÊNCIA POR MEIO DO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE N° 
0187: CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 122 INCISO I DA LEI ESTADUAL 
10.083/98.

 Protocolo: 17/60/00531 PBG 
 Interessado: MARCOS AURELIO DA SILVA CUNHA 39071029832
 CNPJ: 27.166.046/0001-31
 Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO N° 0363
 PARA CIÊNCIA DA EMPRESA MARCOS AURELIO DA SILVA CUNHA 
39071029832, CNPJ 27.166.046/0001-31 A APLICAÇÃO DA PENALIDADE 
ADVERTÊNCIA POR MEIO DO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE N° 
0184: CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 122 INCISO I DA LEI ESTADUAL 
10.083/98.

 Protocolo: 17/07/05363 PAS 
 Interessado: ALMAZEN MEL E PRODUTOS ORGÂNICOS COMERCIAL LTDA 
ME
 CNPJ: 02.317.729/0001-11
 Assunto: DEFESA CONTRA O AUTO DE INFRAÇÃO Nº 4954
 INDEFERIDO
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 ANA MARIAN S. PINOTTI 

 Chefe de Setor 
   

 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
 O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SERVIÇOS RELACIONADOS 

À SAÚDE comunica: 
  Protocolo: 17/07/02653 PAS 
 Interessado: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA DR. FRANCESCHI S/S 
LTDA
 CNPJ: 51.879.914/0001-05
 Assunto: LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO
 DEFERIDO COM CONDICIONANTES
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 REINALDO JORGE SIMÃO UEDE 

 Autoridade Sanitária 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2016/10/17.590 -  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 394/2016 -  Objeto:  Registro de Preços de medi-
camentos de uso geral para uso das Unidades de Saúde.Diante dos elementos constan-
tes no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto 
Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 831.063,50  (Oitocentos 
e trinta e um mil, sessenta e três reais e cinquenta centavos) a favor das empresas 
abaixo relacionadas nos valores indicados:
 -  ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA -  ME.  no valor de  R$ 288.733,50  (duzentos e oitenta e oito mil, setecentos e 
trinta e três reais e cinquenta centavos), para o fornecimento do lote 01 Ata de Registro 
de Preço n° 132/2017;
 -  INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.,  no valor total de  R$ 
371.700,00  (trezentos e setenta e um mil, setecentos reais), para o fornecimento do 
lote 02, Ata Registro de Preços nº 139/2017;
 -  MERCK S.A.,  no valor total de  R$ 170.630,00  (cento e setenta mil, seiscentos 
e trinta reais), para o fornecimento dos lotes 09,10 e 11 Ata Registro de Preços nº 
141/27.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2016/10/44.493 -  Interessado:  Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 025/2017 -  Objeto:  Registro de Preços de 
materiais de enfermagem.Diante dos elementos constantes no presente processo ad-
ministrativos e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13, 
 AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 2.881,00  (Dois mil, oitocentos e oitenta e dois 
reais) a favor das empresas abaixo relacionadas nos valores indicados:
 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.,  no 
valor total de  R$ 2.881,00  (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais), para forneci-
mento do lote 20 Ata Registro de Preços n° 270/2017.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2016/10/17.584 -  Interessado:  Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 258/2016 -  Objeto:  Registro de preços de 

Medicamentos de uso tópico.Diante dos elementos constantes no presente processo 
administrativo e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13, 
 AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 251.808,40  (Duzentos e cinquenta e um mil, 
oitocentos e oito reais e quarenta centavos), a favor das empresas abaixo relacionadas 
nos valores indicados:
 -  CM HOSPITALAR LTDA.,  no valor de  R$ 48.363,00  (quarenta e oito mil, trezen-
tos e sessenta e três reais),para o fornecimento do lote 14, Ata de Registro de Preço 
n° 558/2016;
 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,  no valor 
total de  R$ 35.226,00  (trinta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais), para forneci-
mento do lote 07, Ata Registro de Preços n° 559/2016;
 -  DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA  no valor total de  R$ 96.061,00  (noventa e seis mil, sessenta e um reais), para o 
fornecimento dos lotes 03, 05 e 06, Ata Registro de Preços nº 560/2016;
 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.,  no valor total de  R$ 72.158,40  (setenta e 
dois mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), para o fornecimento dos 
lotes 08, 09 e 13, Ata Registro de Preços nº 562/2016;
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIA DE 
SAÚDE EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2016/10/37.976 -  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 026/2017 -  Objeto:  Registro de preços de tubos 
e outros materiais para coleta.Diante dos elementos constantes no presente processo 
administrativo e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 18.099/13, 
 AUTORIZO,  a despesa total de  R$ 840,00  (Oitocentos e quarenta reais), a favor da 
empresa abaixo relacionada no valor indicado:
 -  GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA.,  no valor total de  R$ 840,00  (oitocentos e quarenta reais), para fornecimento 
do lote 03, Ata de Registro de Preços nº 163/2017.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE 
SAÚDE EM 27 DE SETEMBRO DE 2017 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo  nº  2016/10/32.883 -  Interessado:  Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS -  Pregão Eletrônico  nº 344/2016 -  Objeto:  Registro de Preços de Me-
dicamentos em atendimento a Mandados Judiciais.Diante dos elementos constantes 
no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto 
Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO,  a despesa total de  R$  32.056,38  (Trinta e dois 
mil, cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos) a favor das empresas abaixo rela-
cionadas nos valores indicados:
 -  C M HOSPITALAR  LTDA.,  no valor total de  R$ 11.889,56  (onze mil, oitocentos 
e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), para o fornecimento dos lotes 11, 
13,20,21,25,36,41,45,47 e 49, Ata Registro de Preços nº 059/2017;
 - INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.,  no valor de  R$ 1.408.20  (um mil, qua-
trocentos e oito reais e vinte centavos), para o fornecimento do lote 12 e 38 Ata de 
Registro de Preço n° 60/2017;
 -  EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,  no valor total 
de  R$ 2.735,40  (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), para o 
fornecimento dos lotes 07 e 37, Ata Registro de Preços nº 062/2017;
 -  AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.,  no valor total de  R$ 
834,33  (oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos), para o fornecimento 
dos lotes 07 e 37, Ata Registro de Preços nº 063/2017;
 -  CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA.,  no valor total de  R$ 403,12  (quatrocentos e três reais e 
doze centavos), para o fornecimento do lote 8, Ata Registro de Preços nº 064/2017;
 -  ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA,  no valor total de  R$ 159,30  (cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos), 
para o fornecimento do lote 09, Ata Registro de Preços nº 065/2017.
 -  ELI LILLY DO BRASIL LTDA.,  no valor de  R$ 967,80  (novecentos e sessenta e 
sete reais e oitenta centavos),para o fornecimento do lote 22, Ata de Registro de Preço 
n° 066/2017;
 -  DAKFILM COMERCIAL LTDA.,  no valor total de  R$ 11.468,70  ( onze mil, 
quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos), para o fornecimento dos lotes 
23 e 31, Ata Registro de Preços nº 067/2017; 
 -  ABBVIE FARMACÊUTICA LTDA,  no valor total  de R$ 1.082,01  (um mil, oiten-
ta e dois reais e um centavos), para o fornecimento do lote 28, Ata Registro de Preços 
nº 068/2017;
 -  DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA  no valor total de  R$ 534,48  (quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito 
reais), para o fornecimento do lote 44, Ata Registro de Preços nº 70/2017;
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 CARMINO ANTONIO DE SOUZA 

 SECRETÁRIO DE SAÚDE 

 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 
MURO E/OU ALAMBRADO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município, abaixo relacionados, para cientifi cá-los da obrigação constituida na Lei 
11.455/02, estabelecendo que devam executar a construção de muro ou cercá-lo com 
tela de arame galvanizado, com no mínimo de 1,50m (um metro e cinquenta centime-
tros) de altura, inexistindo construção a testada do lote deverá conter 0,40 (quarenta 
centimetros) de muro e 1,10m (um metro e dez centimetros) de altura a complementar 
com tela de arame galvanizado, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta publi-
cação. O não cumprimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a 
adoção da medidas previstas no citado diploma legal.
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COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ALMIR BATIS-
TA SANTOS” 3352.22.47.0130 36900

“CONJ. HAB. 
PARQUE DA 
FLORESTA”

1 2017/156/3154

“EZEA COS-
TRUCOES E 
AVALIACAO 

LTDA”
3461.24.66.0092 37078 “PARQUE JAM-

BEIRO” 7 2015/156/1800

“REGINA SOU-
ZA CHERACO-

MO”
3443.24.36.0288.00000 36976 “VILA YPE” 4 2015/156/914

 

 Campinas, 26 de setembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores abaixo relacionados, referente 
aos terrenos localizados neste município, para notifi cá-los da obrigação constituída na 
Lei nº 11.455/02, estabelecendo que devam executar a limpeza dos terrenos e mantê-
-los limpos, no prazo de 10 (dez) dias, a contar desta publicação. O não atendimento 
da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previs-
tas no citado diploma legal.
COMPROMIS-

SÁRIO
“CÓD. CARTOGRÁ-

FICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ALMIR BATIS-
TA SANTOS” 3352.22.47.0130 36902

“CONJ. HAB. 
PARQUE DA 
FLORESTA”

1 2017/156/3154

“CARMEM 
PEROTTI FOR-

MAGGIONI”
3261.51.52.0177.00000 35936

“PARQUE RU-
RAL FAZENDA 
SANTA CAN-

DIDA”
10 2017/156/3865

“CASSIMIRO 
GONCALVES 

DIAS”
3431.43.16.0348 37208 “VL UNIAO” 15 2017/156/2508

“ESPOLIO DE 
MAXIMINO 
IGLESIAS”

3441.22.92.0180.01001 36878
“JARDIM PRO-
ENCA - CONTI-

NUACAO”
46 2015/156/242

“JOSE BENEDI-
TO GALBIATTI” 3433.54.38.0889.00000 36811 “JARDIM CAPI-

VARI” 107-B-GL 2017/156/3195

“REGINA SOU-
ZA CHERACO-

MO”
3443.24.36.0288.00000 36975 “VILA YPE” 4 2015/156/914

 

 Campinas, 26 de setembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE PASSEIO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente Edital para notifi cá-los da 
obrigação constituida na Lei 09/03, estabelecendo que devam executar a limpeza do 
passeio, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. O não cumprimento da 
presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção das medidas previstas 
nos citados diplomas legais.
COMPROMIS-

SÁRIO
“CÓD. CARTOGRÁ-

FICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“EZEA COS-
TRUCOES E 
AVALIACAO 

LTDA”
3461.24.66.0092 37079 “PARQUE JAM-

BEIRO” 7 2015/156/1800

“JOSE BENEDI-
TO GALBIATTI” 3433.54.38.0889.00000 36810 “JARDIM CAPI-

VARI”
107-B-

GL 2017/156/3195
 

 Campinas, 26 de setembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DO 
PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições torna pública 
a presente notifi cação de seus proprietários/possuidores de terrenos localizados neste 
município e abaixo relacionados, vem através do presente edital para notifi cá-los da 
obrigação constituida na Lei Complementar nº 09/03, estabelecendo que devam exe-
cutar a pavimentação do passeio no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação. 
O não atendimento da presente notifi cação ensejará a imposição de multa e a adoção 
das medidas previstas nos citados diplomas legais.
COMPROMIS-

SÁRIO
“CÓD. CARTO-

GRÁFICO” NOTIFICAÇÃO BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ALMIR BATIS-
TA SANTOS” 3352.22.47.0130 36901

“CONJ. HAB. 
PARQUE DA 
FLORESTA”

1 2017/156/3154

“CASSIMIRO 
GONCALVES 

DIAS”
3431.43.16.0348 37209 “VL UNIAO” 15 2017/156/2508

 

 Campinas, 26 de setembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA LIMPEZA DE 
TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução da limpeza dos terrenos abaixo relaciona-
dos nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notifi cá-los dos Autos de 
Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprietários a 
interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da pre-

sente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ALBERTO NET-
TO BIOLCHINI” 3263.64.98.0097.00000 16747 “JARDIM MA-

DALENA” 47 2015/156/194

“ANEMONE EM-
PREENDIMENTOS 

S/A”
3443.14.82.0476 16665 “CHACARA 

EGLANTINA” 1-A-SUB 2017/156/4035

“DORAL VILLE 
EMPREENDIMEN-

TOS IMOBILIA-
RIOS LTDA”

3362.61.92.0254 16718
“VILA 

AEROPORTO 
CAMPINAS”

4 2017/156/4206

“DORAL VILLE 
EMPREENDIMEN-

TOS IMOBILIA-
RIOS LTDA”

3362.61.92.0266 16722
“VILA AERO-

PORTO - 3ª 
GLEBA”

3 2017/156/5020

“DORAL VILLE 
EMPREENDIMEN-

TOS IMOBILIA-
RIOS LTDA”

3362.61.92.0278 16720
“VILA AERO-

PORTO - 3ª 
GLEBA”

2 2017/156/5021

“ESPOLIO DE EU-
NICE TEODORO 

JACINTO”
3431.63.00.0467 16617

“JARDIM NOVO 
CAMPOS ELI-

SEOS”
19 2017/156/220

“FLORENCA PATI-
CIPACOES SA” 3261.41.83.0454 16541 “RES VILLA 

BELLA” 1-UNI 2017/156/1471

“FRANCISCO 
INACO” 3433.12.95.0000.00000 16571 “JARDIM SAN-

TA LUCIA” 10 2016/156/217

“MARIA DO RO-
SARIO FONSECA 

DA SILVA”
3344.33.58.0360 16666 “CIDADE SATE-

LITE IRIS” 4 2017/156/2133

“WESLEY 
JUDSON SILVA 
RODRIGUES”

5213.61.08.0156.00000 16645 “VILA PALMEI-
RAS” 4 2017/156/3475

 

 Campinas, 26 de setembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA 
CONSTRUÇÃO DE MURO E/OU ALAMBRADO 
 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS 

 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para a execução de muro ou alambrado nos terrenos abaixo 
relacionados nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital notifi cá-los dos 
Autos de Infração e Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultada aos proprie-
tários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar 
da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e 
posterior cobrança judicial.

COMPROMIS-
SÁRIO

“CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ADRIANA CRISTI-
NA VIEIRA” 3431.42.32.0182 16697 “RES. PARQUE 

DA FAZENDA” 12 2017/156/3774

“CAP DEVILLE 
ADMINISTRACAO 
DE BENS E PARTI-
CIPACOES LTDA”

3422.61.05.0001.00000 16736
“COLEGIO 

NOTRE DAME - 
GLEBA”

81-GL 2015/156/3385

 

 Campinas, 26 de setembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA PAVIMENTAR 
O PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para pavimentação do passeio nos terrenos abaixo relacio-
nados, nos respectivos prazos legais, vem pelo presente Edital, notifi cá-los dos Autos 
de Infração e Multa lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultada aos pro-
prietários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
a contar da presente data , sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida 
Ativa e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ADRIANA CRISTINA 
VIEIRA” 3431.42.32.0182 16695 “RES. PARQUE 

DA FAZENDA” 12 2017/156/3774

“BERENICE CEPELLOS 
LEAO PEREIRA” 4311.62.35.0538.00000 16689 “JARDIM RO-

SANA” 1-UNIF 2017/156/3413

“CAP DEVILLE ADMI-
NISTRACAO DE BENS E 
PARTICIPACOES LTDA”

3422.61.05.0001.00000 16737
“COLEGIO 

NOTRE DAME - 
GLEBA”

81-GL 2015/156/3385

“COBESCA MANCHES-
TER ATACADISTA DE 

PRODUTOS FARMACEU-
TICOS S.A”

3232.52.88.0195.00000 16826
“CIDADE UNI-
VERSITÁRIA 

CAMPINEIRA”
7 2015/156/7562

“COBESCA MANCHES-
TER ATACADISTA DE 

PRODUTOS FARMACEU-
TICOS S.A”

3232.52.88.0124.00000 16780
“CIDADE UNI-
VERSITARIA 

CAMPINEIRA”
4 2016/156/2157

“COBRALPO COMER-
CIAL BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES E LOTE-
AMENTOS POPULARES 

LTDA”

4312.62.15.0124 16641 “JOAQUIM 
EGIDIO” B2-J 2017/156/5522

“GERALDO CORNELIO” 3234.24.65.0112 16411 “CIDADE UNI-
VERSITARIA” 8 2017/156/265

“JURANDIR SANCHES 
DE MELO” 3352.32.78.0097 16520 “JARDIM 

LILIZA” 12 2017/156/4165
 

 Campinas, 26 de setembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
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 EDITAL DE AUTO INFRAÇÃO E MULTA REINCIDENTE - 
LIMPEZA DE TERRENO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município não 
atenderam as notifi cações para execução de limpeza nos terrenos abaixo relacionados 
dentro dos prazos legais, vem pelo presente edital notifi cá-los dos Autos de Infração e 
Multa lavrados conforme Lei 11.455/02. É facultado aos proprietários a interposição 
de defesa, por escrito, no prazo máximo de 08 (oito) dias a contar da presente publica-
ção sob pena de lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTOGRÁ-
FICO AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

ADRIANA CRISTINA 
VIEIRA 3431.42.32.0182 16696 RES. PARQUE 

DA FAZENDA 12 2017/156/3774

ESPOLIO DE ANTONIO 
BUZIOLI 3263.31.96.0160.01001 16725 JARDIM SAN-

TANA 1 2015/156/4420

GUAVIRA LOTEAMEN-
TO LTDA 3341.41.92.0214.00000 16669 JARDIM SANTA 

ROSA 1 2017/156/2869
 

 Campinas, 26 de setembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA REPARO DO 
PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores dos terrenos abaixo relacionados e localizados 
neste município, não atenderam as notifi cações para reparo do passeio nos respectivos 
prazos legais, vem por meio deste Edital notifi cá-los dos Autos de Infração e Multa 
lavrados conforme Lei Complementar 09/2003. É facultado aos proprietários a inter-
posição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar desta 
publicação sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa e posterior 
cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO CÓD. CARTOGRÁFICO AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO
ANGELO CICOTTI 3412.64.80.0112.01001 16730 VILA ITAPURA 9 2017/156/4387

ESPOLIO DE JOAO JA-
CINTHO 3421.22.44.0368 16700 JARDIM BELA 

VISTA 13 2016/156/1290

ESPOLIO DE OLIVIA 
LUCENTI 3423.44.09.0184 16729 CENTRO 1 2017/156/4070

ILDA GONCALVES DE 
CAMARGO 3421.22.64.0263 16694 VILA ESME-

RALDA 14 2017/156/2548
 

 Campinas, 26 de setembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA - LIMPEZA 
DE PASSEIO 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TERRENOS - COFIT 
 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no uso de suas atribuições e tendo cons-
tatado que os proprietários/possuidores de terrenos localizados neste município, não 
atenderam as notifi cações para limpeza do passeio dos imóveis abaixo relacionados 
nos respectivos prazos legais, vem pelo presente edital notifi cá-los dos Autos de In-
fração e Multa lavrados conforme Lei Complementar 09/03. É facultado aos proprie-
tários a interposição de defesa, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a 
contar da presente data, sob pena do lançamento do valor não quitado em Dívida Ativa 
e posterior cobrança judicial.

COMPROMISSÁRIO “CÓD. CARTOGRÁ-
FICO” AIM BAIRRO LOTE PROTOCOLO

“ESPOLIO DARCY AUGUS-
TO DE OLIVEIRA FREIRE” 3433.52.58.0017 16759 “PQ IPI-

RANGA” 4 2017/156/870

“HOLSTAR PARTICIPACOES 
SOCIETARIAS LTDA” 3322.34.42.0279.00000 16555

“PARQUE 
VIA 

NORTE”
25 2016/156/3947

 

 Campinas, 26 de setembro de 2017 
 ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  

 Fica o proprietário abaixo relacionado, intimado a canalizar e direcionar o escoamento 
das águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas ou tubulações, de 
forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais, de modo a não causar danos 
às propriedades vizinhas, no prazo de 15 dias, conforme Lei nº 11468/03, art. 1º item 
III, sob pena de multa.

Protocolo: 2000/0/69537 - Proprietário: Aroeira Imoveis e Participações S/C Ltda - 
Rua Três - Lote 010 - Quadra F - Quarteirão 07414 - do loteamento Jardim Pita.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 ENG° ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

  Decreto 18.050 de 01 de agosto de 2013 
 De acordo com os artigos 4º § 2º, II, do Decreto 18.050, de 01 de agosto de 2013, 
  Defiro   a cópia de INTEIRO TEOR solicitada através do Protocolado nº 2017/50/1523 
PG. 
 O (a) requerente deverá retirar a(s) cópia(s) requisitadas(s) do protocolado nª 
2017/10/25548 na Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito (4º 
andar), conforme art. 11 e 12 do Decreto supracitado.  
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 ENG.º ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

 AUTORIZAÇÃO DE DESPESA 
  Processo Administrativo n.º PMC.2017.00018207-14 - Interessado: SMSP - Ref.: 
Pregão Eletrônico n.º 133/2017 - Objeto: Registro de Preços de Cal e Argamassa. 

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do Decreto 
Municipal nº 18.099/13,  AUTORIZO , com fulcro na Ata de Registro de Preços nº 
292/2017 despesa no valor total de  R$ 4.800,00  (quatro mil e oitocentos reais) a favor 
da empresa  EXTA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 
ME  para fornecimento do material referente ao item 01. 

 ERNESTO DIMAS PAULELLA 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

   

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR 

  Decreto 18.050 de 01 de agosto de 2013 
 De acordo com os artigos 4º § 2º, II, do Decreto 18.050, de 01 de agosto de 2013, 
  Defiro   a cópia de INTEIRO TEOR solicitada através do Protocolado nº 2017/50/1524 
PG. 
 O (a) requerente deverá retirar a(s) cópia(s) requisitadas(s) do protocolado nª 
2017/10/25643 na Coordenadoria Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito (4º 
andar), conforme art. 11 e 12 do Decreto supracitado.   

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 ENG.º ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO 
 NOTIFICAÇÃO DE COMPARECIMENTO 

 Protocolo:2017/10/25859
 Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DO LOTE-
AMENTO MONT BLANC RESIDENCE
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, situada na Avenida Anchieta nº 200, 16º andar - Setor de Expedien-
te, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta, para tomar ciência 
das informações e esclarecimentos contidos no referido protocolo.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solici-
tante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.
Protocolo:2017/10/31364
 Interessado: LAERTE EMÍLIO FREYONESI
Fica o (a) requerente ciente que deverá comparecer perante a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, situada na Avenida Anchieta nº 200, 16º andar - Setor de Expedien-
te, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta, para tomar ciência 
das informações e esclarecimentos contidos no referido protocolo.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem o comparecimento do (a) requerente solici-
tante, o processo administrativo em tela, será remetido ao arquivo.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 ENG.º ERNESTO DIMAS PAULELLA 

 SECRETÁRIO MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
   

 EDITAL DE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE CERTIDÃO 
DE INTEIRO TEOR 

  
 Protocolo: 2017/10/33069 - Requerente: José Xavier de Carvalho.
 Diante da análise efetuada, AUTORIZO a cópia de inteiro teor do protocolo 
2005/10/08789, tendo o requerente 30 (trinta) dias a partir de 25/09/2017 para a reti-
rada das mesmas, conforme artigo 11 do Decreto nº 18.050, de 01 de Agosto de 2013. 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 ADERVAL FERNANDES JUNIOR 

 Diretor do Departamento Administrativo e Financeiro - DAF/SMSP 

 SECRETARIA DE TRANSPORTES 
  SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 

 EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 
  

 Data de assinatura: 14/09/2017
 ADITAMENTO 001/2017
 Objeto: Para efeitos de  renovação  da frota veicular, as defi nições obrigatórias quanto 
ao veículo a ser utilizado serão no mínimo as especifi cações previstas no Anexo I - 
Projeto Básico, parte integrante do Edital da Concorrência Pública nº 001/2010.

 Nome: FELIPE HENRIQUE DE SOUZA

 CPF: 370375148-70

 Permissão/Padronização n°: 797

 Nome: ALEXANDRE VIALTA

 CPF: 262791988-12

 Permissão/Padronização n°: 798

 Nome: MARCELO CAETANO MARQUES

 CPF: 178285368-52

 Permissão/Padronização n°: 799

 Nome: ANTONIO APARECIDO DA SILVA

 CPF: 150333458-93

 Permissão/Padronização n°: 800

 Nome: LETICIA PEREIRA DA SILVA

 CPF: 045100306-30

 Permissão/Padronização n°: 801

 Nome: VALENTIN ALVES DE OLIVEIRA

 CPF: 774353038-87

 Permissão/Padronização n°: 802

 Nome: ILZA FERREIRA DOS SANTOS

 CPF: 220999298-23
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 Permissão/Padronização n°: 803

 Nome: SERGIO LINS RODRIGUES

 CPF: 287237788-30

 Permissão/Padronização n°: 804

 Nome: LUCAS RONCON OLIVEIRA

 CPF: 408247658-00

 Permissão/Padronização n°: 805

 Nome: JOAO VIEIRA BRAGA

 CPF: 357007428-53

 Permissão/Padronização n°: 806

 Nome: LAERCIO FERREIRA DE PADUA

 CPF: 720251408-78

 Permissão/Padronização n°: 807

 Nome: SERGIO AUGUSTO GARCIA

 CPF: 278732788-59

 Permissão/Padronização n°: 809

 Nome: SIRVAL PINTO DE OLIVEIRA

 CPF: 365138659-72

 Permissão/Padronização n°: 810

 Nome: GERALDO LOPES DOS REIS

 CPF: 867751898-34

 Permissão/Padronização n°: 811

 Nome: IVAIR EUSTAQUIO FARIA

 CPF: 867173408-00

 Permissão/Padronização n°: 812

 Nome: LAERCIO APARECIDO MAGNESI

 CPF: 215526438-08

 Permissão/Padronização n°: 814

 Nome: ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA

 CPF: 120522908-69

 Permissão/Padronização n°: 815

 Nome: RODRIGO DA SILVA TONHON

 CPF: 219119198-30

 Permissão/Padronização n°: 816

 Nome: JOSE EDUARDO DIAS COSTA

 CPF: 238463308-25

 Permissão/Padronização n°: 817

 Nome: RUBERLEI DIAS

 CPF: 088631228-06

 Permissão/Padronização n°: 818

 Nome: EDSON AUGUSTO DE MORAES

 CPF: 151383838-50

 Permissão/Padronização n°: 819

 Nome: SERGIO LOURENCO POLO

 CPF: 085262008-01

 Permissão/Padronização n°: 820

 Nome: LUIZ CARLOS DA CUNHA

 CPF: 120298858-00

 Permissão/Padronização n°: 821

 Nome: GUSTAVO GONCALVES TONHAO

 CPF: 314380178-63

 Permissão/Padronização n°: 822

 Nome: ALEXSANDRO FONSECA

 CPF: 212450638-20

 Permissão/Padronização n°: 823

 Nome: PAULO ALEXANDRE FERREIRA BUENO

 CPF: 154689968-55

 Permissão/Padronização n°: 824

 Nome: JEFFERSON DE OLIVEIRA

 CPF: 178956378-00

 Permissão/Padronização n°: 825

 Nome: MARCIO ZOZZORO

 CPF: 868112078-68

 Permissão/Padronização n°: 827

 Nome: JOSEMI RODRIGUES PEREIRA DO NASCIMENTO
 CPF: 258425068-31

 Permissão/Padronização n°: 828

 Nome: MARIA DOLORES GRIPPE TEIXEIRA

 CPF: 785304748-72

 Permissão/Padronização n°: 829

 Nome: MARCOS TADEU PEREIRA ZACCHARIAS

 CPF: 284173398-09

 Permissão/Padronização n°: 831

 Nome: FERNANDO PEREIRA DE TOLEDO

 CPF: 263126568-88

 Permissão/Padronização n°: 832

 Nome: PAULO HENRIQUE AVILA TEIXEIRA

 CPF: 150038888-21

 Permissão/Padronização n°: 833

 Nome: AGNALDO LUIS DE SOUZA

 CPF: 120625008-90

 Permissão/Padronização n°: 834

 Nome: FERNANDO JOSE VIEIRA

 CPF: 264802378-03

 Permissão/Padronização n°: 835

 Nome: WLADIMIR QUEIROZ DE CAMPOS

 CPF: 283048278-67

 Permissão/Padronização n°: 836

 Nome: MANOEL LAURO

 CPF: 108061398-62

 Permissão/Padronização n°: 837

 Nome: RONALDO LUIS BORGES

 CPF: 120553588-80

 Permissão/Padronização n°: 839

 Nome: LEONARDO HENRIQUE DE SOUSA

 CPF: 324893798-01

 Permissão/Padronização n°: 840

 Nome: JUPIRAN DE SOUSA

 CPF: 347510508-00

 Permissão/Padronização n°: 842

 Nome: JUVENIL TREVISAN

 CPF: 507865718-53

 Permissão/Padronização n°: 843

 Nome: ADELIO PEREIRA DE NOVAES

 CPF: 024467088-97

 Permissão/Padronização n°: 844

 Nome: ALMIR CRETON DOS REIS

 CPF: 991674097-68

 Permissão/Padronização n°: 846

 Nome: JANAINA CAMPOS FERONATTO

 CPF: 171955688-14

 Permissão/Padronização n°: 847

 Nome: JUNIOR CESAR FABRICIO

 CPF: 971204729-68

 Permissão/Padronização n°: 848



16 Campinas, quinta-feira, 28 de setembro de 2017Diário Ofi cial do Município de Campinas

 Nome: MARCOS ROGERIO MOREIRA

 CPF: 223166528-08

 Permissão/Padronização n°: 849

 Nome: LUIZ ANTONIO DE CASTRO INACIO

 CPF: 554571429-49

 Permissão/Padronização n°: 850

 Nome: AMILTON RENATO FAZIO

 CPF: 265774548-25

 Permissão/Padronização n°: 851

 Nome: LAUDINEZ CARDOZO

 CPF: 076024248-83

 Permissão/Padronização n°: 852

 Nome: WANDERLEY GONCALVES FIGUEIREDO

 CPF: 256938488-76

 Permissão/Padronização n°: 853

 Nome: LUISA YOSHIKO OGATA PEREIRA

 CPF: 068728048-66

 Permissão/Padronização n°: 854

 Nome: WAGNER ROBERT EMILIANO

 CPF: 216548128-70

 Permissão/Padronização n°: 855

 Nome: JOAO ADALBERTO RODRIGUES

 CPF: 083085028-73

 Permissão/Padronização n°: 856

 Nome: JOSE VITOR GUILHERME

 CPF: 282481398-91

 Permissão/Padronização n°: 857

 Nome: DELI CRISTINA FACCINA

 CPF: 298191238-01

 Permissão/Padronização n°: 859

 Nome: LOURIVAL KOVALSKI

 CPF: 239223899-53

 Permissão/Padronização n°: 860

 Nome: FLAVIO TEIXEIRA NASCIMENTO

 CPF: 107997628-06

 Permissão/Padronização n°: 861

 Nome: SANDRA AZEVEDO

 CPF: 068580968-41

 Permissão/Padronização n°: 863

 Nome: FELIPE FABIANO FIRMINO

 CPF: 094601558-98

 Permissão/Padronização n°: 864

 Nome: MAURILO DA SILVA CAMPOS

 CPF: 294111898-57

 Permissão/Padronização n°: 865

 Nome: MAIKE ANDRE BUENO LOPES

 CPF: 256741868-71

 Permissão/Padronização n°: 866

 Nome: OVIDIO DE PAULA FERREIRA NETO

 CPF: 155772858-52

 Permissão/Padronização n°: 867

 Nome: AIRES GRAVA

 CPF: 024598398-80

 Permissão/Padronização n°: 868

 Nome: CALIMERIO DA COSTA

 CPF: 774538328-53

 Permissão/Padronização n°: 869

 Nome: DOUGLAS IGOR PEREIRA

 CPF: 222167058-29

 Permissão/Padronização n°: 870

 Nome: JAIME FERREIRA

 CPF: 776452608-82

 Permissão/Padronização n°: 871

 Nome: ANDREIA DE CAMARGO GAUDENCIO

 CPF: 216444858-85

 Permissão/Padronização n°: 872

 Nome: RODOLFO DE OLIVEIRA GRILLO

 CPF: 317266358-21

 Permissão/Padronização n°: 873

 Nome: MARCELO AUGUSTO PEREZ

 CPF: 295792938-48

 Permissão/Padronização n°: 874

 Nome: ELTON PEREIRA LOPES

 CPF: 777337118-00

 Permissão/Padronização n°: 875

 Nome: GUSTAVO CERQUEIRA STELLA

 CPF: 317460288-23

 Permissão/Padronização n°: 876

 Nome: MARCOS ANTONIO GREGORIO

 CPF: 102379668-67

 Permissão/Padronização n°: 877

 Nome: WAGNER CLARINDO VELOSO

 CPF: 337001598-62

 Permissão/Padronização n°: 878

 Nome: CICERO MESQUITA DE CARVALHO

 CPF: 664163537-68

 Permissão/Padronização n°: 879

 Nome: ADEMAR FERREIRA DOS SANTOS

 CPF: 277632349-20

 Permissão/Padronização n°: 880

 Nome: OLIVEIRA ALVES GOMES

 CPF: 660715774-20

 Permissão/Padronização n°: 882

 Nome: SUELI APARECIDA LOPES

 CPF: 017283808-80

 Permissão/Padronização n°: 883

 Nome: VANTUIL ANTONIO DE ASSIS

 CPF: 068687538-96

 Permissão/Padronização n°: 884

 Nome: JOSE CARLOS SOARES

 CPF: 135843088-87

 Permissão/Padronização n°: 885

 Nome: PAULO SERGIO TREVISAN

 CPF: 024997918-70

 Permissão/Padronização n°: 887

 Nome: SERGIO AUGUSTO MADEIRA

 CPF: 064464416-81

 Permissão/Padronização n°: 889

 Nome: ITALO FRIGO DA PURIFICACAO

 CPF: 296835288-13

 Permissão/Padronização n°: 890

 Nome: ANDERSON ADALBERTO DA SILVA RODRIGUES
 CPF: 276475128-11

 Permissão/Padronização n°: 891

 Nome: ISRAEL FARIAS DE MELO

 CPF: 757228108-78
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 Permissão/Padronização n°: 892

 Nome: LAURINDO TEODORO DA FONSECA

 CPF: 441731568-04

 Permissão/Padronização n°: 893

 Nome: PEDRO MANOEL DE OLIVEIRA

 CPF: 867924908-49

 Permissão/Padronização n°: 894

 Nome: MARIA ISABEL DE SOUZA

 CPF: 096774778-38

 Permissão/Padronização n°: 897

 Nome: DAVID WELLINGTON PLACIDINO

 CPF: 215625868-66

 Permissão/Padronização n°: 898

 Nome: JURACI SORIANO DE LIMA

 CPF: 004857748-01

 Permissão/Padronização n°: 899

 Nome: ADEVALDO GOMES PEREIRA

 CPF: 001576538-54

 Permissão/Padronização n°: 901

 Nome: FRANK ALBERTO FRANCISCO

 CPF: 079683788-00

 Permissão/Padronização n°: 902

 Nome: GERALDO RODRIGUES DE ATAIDE

 CPF: 383064251-20

 Permissão/Padronização n°: 903

 Nome: MAURO DANTAS CORDEIRO

 CPF: 120421058-64

 Permissão/Padronização n°: 904

 Nome: GILBERTO MAXIMO DA CRUZ JUNIOR

 CPF: 379553108-02

 Permissão/Padronização n°: 905

 Nome: JOSEFFER EDUARDO MAXIMO DA CRUZ

 CPF: 411176698-66

 Permissão/Padronização n°: 906

 Nome: JOAO DE JESUS

 CPF: 004879748-08

 Permissão/Padronização n°: 907

 Nome: JUSCELINO LAURIANO DA CUNHA

 CPF: 366733669-15

 Permissão/Padronização n°: 908

 Nome: LUCIANO LOURENÇO POLO

 CPF: 213675008-93

 Permissão/Padronização n°: 909

 Nome: JORGE ANTONIO ROXO CORREA

 CPF: 868759308-20

 Permissão/Padronização n°: 910

 Nome: VANIR ZACARI

 CPF: 411904598-68

 Permissão/Padronização n°: 911

 Nome: ODENIR APARECIDO DALMONTE

 CPF: 108000548-06

 Permissão/Padronização n°: 912

 Nome: OZACIO FARIAS DE MELO

 CPF: 011277878-02

 Permissão/Padronização n°: 913

 Nome: MARCUS SCHAFFER LOURENCO

 CPF: 051883128-08

 Permissão/Padronização n°: 915

 Nome: AURELIO RODRIGUES DE SOUSA

 CPF: 075556668-80

 Permissão/Padronização n°: 917

 Nome: MARIA LEONILDA DOS SANTOS PEREIRA

 CPF: 154930038-56

 Permissão/Padronização n°: 918

 Nome: IVANILDO NARCISO ZANETTI

 CPF: 054038538-71

 Permissão/Padronização n°: 919

 Nome: ROBSON DE PADUA GIMENES

 CPF: 379690698-27

 Permissão/Padronização n°: 920

 Nome: EURIPEDES RODRIGUES

 CPF: 054660438-26

 Permissão/Padronização n°: 921

 Nome: EDISON ROBERTO NOGUEIRA

 CPF: 720308448-53

 Permissão/Padronização n°: 922

 Nome: EDINALDO PEREIRA DE SOUZA

 CPF: 665222005-97

 Permissão/Padronização n°: 923

 Nome: HELIO PEREIRA DE SOUZA

 CPF: 248701158-08

 Permissão/Padronização n°: 924

 Nome: JOSE OTAVIO BOVO

 CPF: 158477528-90

 Permissão/Padronização n°: 925

 Nome: DAVID JOAO DA SILVA

 CPF: 068631278-30

 Permissão/Padronização n°: 926

 Nome: ANDRE SOARES LASTORI

 CPF: 155033528-66

 Permissão/Padronização n°: 927

 Nome: ISRAEL DOS SANTOS SATURNINO

 CPF: 172762458-02

 Permissão/Padronização n°: 928

 Nome: ROBERLEI PERES ANTONIO

 CPF: 150036008-28

 Permissão/Padronização n°: 929

 Nome: VALDEIR MARTINS

 CPF: 040305108-84

 Permissão/Padronização n°: 930

 Nome: ANDRE LUIS DALBON

 CPF: 553694058-91

 Permissão/Padronização n°: 931

 Nome: SANDRO ADRIANO PEREIRA

 CPF: 249282338-59

 Permissão/Padronização n°: 932

 Nome: MARCIO REINALDO DE ASSIS

 CPF: 219062488-69

 Permissão/Padronização n°: 933

 Nome: RODRIGO FERNANDES FACHINETTI

 CPF: 347412658-03

 Permissão/Padronização n°: 934

 Nome: RODRIGO MORENO SOARES

 CPF: 219938368-70

 Permissão/Padronização n°: 935
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 Nome: HELIO MUNESHIGUE NAKASONE

 CPF: 984514308-30

 Permissão/Padronização n°: 936

 Nome: SEBASTIAO FARIAS

 CPF: 773658528-87

 Permissão/Padronização n°: 937

 Nome: JOAO TEIXEIRA DE MELLO

 CPF: 234683868-34

 Permissão/Padronização n°: 938

 Nome: VANESSA ELISA PAIVA

 CPF: 154675438-57

 Permissão/Padronização n°: 939

 Nome: ALESSANDRO QUITÉRIO DOS SANTOS

 CPF: 101884238-18

 Permissão/Padronização n°: 941

 Nome: JESSE DE OLIVEIRA BRITO

 CPF: 654949119-34

 Permissão/Padronização n°: 942

 Nome: NILTON FERREIRA DA COSTA

 CPF: 119234888-56

 Permissão/Padronização n°: 943

 Nome: CLAUDIO MIGUEL IZIDORO

 CPF: 154671578-92

 Permissão/Padronização n°: 944

 Nome: EDSON MACHADO FILHO

 CPF: 096100358-84

 Permissão/Padronização n°: 945

 Nome: DIONES FERREIRA

 CPF: 217072128-21

 Permissão/Padronização n°: 946

 Nome: CEZAR DONIZETTE CERVANTES MONTEIRO
 CPF: 773036608-87

 Permissão/Padronização n°: 947

 Nome: ODIMAR FALANGO

 CPF: 150037098-38

 Permissão/Padronização n°: 948

 Nome: BALTAZAR DANTAS DOS REIS

 CPF: 029991688-02

 Permissão/Padronização n°: 949

 Nome: NEILSON ALVES DE LARA

 CPF: 137741768-92

 Permissão/Padronização n°: 950

 Nome: JOAO LUIZ TEODORO SCHNEIDER

 CPF: 600809148-53

 Permissão/Padronização n°: 951

 Nome: JOSE GASTARDAO

 CPF: 017413368-56

 Permissão/Padronização n°: 953

 Nome: MAURICIO SPADA

 CPF: 272765258-56

 Permissão/Padronização n°: 954

 Nome: MARCOS LEANDRO DIAS

 CPF: 274111778-06

 Permissão/Padronização n°: 955

 Nome: PAULO DA SILVA RAMOS

 CPF: 867337708-06

 Permissão/Padronização n°: 956

 Nome: SAMUEL DE LEMOS

 CPF: 050541358-20

 Permissão/Padronização n°: 957

 Nome: ODAIR ZANSAVIO

 CPF: 068738648-97

 Permissão/Padronização n°: 958

 Nome: ALEXANDRE BATISTA DE JESUS

 CPF: 154629238-13

 Permissão/Padronização n°: 960

 Nome: EDINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 CPF: 079601578-39

 Permissão/Padronização n°: 961

 Nome: MANOEL PEREIRA FILHO

 CPF: 088612468-93

 Permissão/Padronização n°: 962

 Nome: DIVONSIR ARRUDA VILLAS BOAS

 CPF: 005628658-96

 Permissão/Padronização n°: 963

 Nome: CARLOS LIMA BARRETO

 CPF: 283079528-83

 Permissão/Padronização n°: 964

 Nome: JESU DE SOUSA JUNIOR

 CPF: 313571898-00

 Permissão/Padronização n°: 965

 Nome: ANTONIO MARCOS DE SOUZA

 CPF: 114667758-82

 Permissão/Padronização n°: 966

 Nome: ANTONIO CARLOS ROZADO DE ALMEIDA

 CPF: 268055658-55

 Permissão/Padronização n°: 967

 Nome: CRISTIANE VERGANI

 CPF: 215958148-84

 Permissão/Padronização n°: 968

 Nome: ROBSON FABIANO SATTE DA COSTA

 CPF: 270000488-40

 Permissão/Padronização n°: 969

 Nome: ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO

 CPF: 112484588-77

 Permissão/Padronização n°: 970

 Nome: CARLOS ROGERIO LISBOA

 CPF: 257850548-92

 Permissão/Padronização n°: 974

 Nome: PAULO ROBERTO DE LIMA

 CPF: 102607618-85

 Permissão/Padronização n°: 975

 Nome: INACIO RODRIGUES DA FONSECA

 CPF: 270636418-16

 Permissão/Padronização n°: 976

 Nome: CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO

 CPF: 797842246-15

 Permissão/Padronização n°: 978

 Nome: MAURO FERNANDES DOS REIS

 CPF: 054514258-09

 Permissão/Padronização n°: 979

 Nome: DENIS CAETANO AVELINO

 CPF: 583002288-53

 Permissão/Padronização n°: 980

 Nome: ANTONIO ELEOTERIO DE MORAES

 CPF: 719948408-97
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 Permissão/Padronização n°: 981

 Nome: ANDRE ALVES DE SOUZA

 CPF: 375376068-46

 Permissão/Padronização n°: 984

 Nome: ANTONIO RENATO PEREIRA

 CPF: 055822098-32

 Permissão/Padronização n°: 985

 Nome: BRUNO SOARES DE AGUIAR BONAMIN

 CPF: 367950438-19

 Permissão/Padronização n°: 986

 Nome: WAGNER LUIS PEREIRA

 CPF: 265308328-07

 Permissão/Padronização n°: 987

 Nome: JOSE RAIMUNDO MORAES

 CPF: 722500708-49

 Permissão/Padronização n°: 988

 Nome: UBIRATAN AGUIAR NOLETO

 CPF: 004847408-81

 Permissão/Padronização n°: 990

 Nome: PAULA CRISTINA DA SILVA LIMA

 CPF: 289868638-71

 Permissão/Padronização n°: 992

 Nome: EUGENIA APARECIDA LEITE ZUTIN

 CPF: 017445398-12

 Permissão/Padronização n°: 993

 Nome: REGIANE CRISTINA MESSIAS AUGUSTO

 CPF: 084760696-18

 Permissão/Padronização n°: 994

 Nome: WILSON CARDOSO DOS SANTOS

 CPF: 056707128-62

 Permissão/Padronização n°: 995

 Nome: JOSE EVARISTO COSTA

 CPF: 926206718-68

 Permissão/Padronização n°: 996

 Nome: EDSON RODRIGO RICCI

 CPF: 286738028-65

 Permissão/Padronização n°: 997

 Nome: PATRICIO FRANCO SILVA ALFARO

 CPF: 330393688-93

 Permissão/Padronização n°: 998

 Nome: LARISSA BIRIBILI DE CARVALHO

 CPF: 319527248-21

 Permissão/Padronização n°: 999

 Nome: OSVALDO BARBOSA DOS SANTOS

 CPF: 076846178-26

 Permissão/Padronização n°: 1001

 Nome: ELSA DE SOUZA BARROS

 CPF: 275488958-28

 Permissão/Padronização n°: 1002

 Nome: CLAUDIO ROBERTO CARNIELLI

 CPF: 016661288-05

 Permissão/Padronização n°: 1003

 Nome: RODRIGO SOARES DE AGUIAR

 CPF: 352464738-30

 Permissão/Padronização n°: 1005

 Nome: LUCELENA RICCI FARIA

 CPF: 139321248-47

 Permissão/Padronização n°: 1006
 

 SECRETARIA DO VERDE, MEIO AMB. E DESENV. 
SUSTENTÁVEL 

  SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
  

  Protocolo: 2017/156/3298 
 Interessado: Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 
 Autuado: Celso Felix 
 Auto de Infração Imposição Penalidade de Advertência n°147/2017 

 A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Campinas torna público CANCELAMENTO do Auto de Infração Imposição Penali-
dade de Advertência citado por deferimento do recurso.
 

 Campinas, 26 de setembro de 2017 
 HELOÍSA FAVA FAGUNDES 

 Coordenadora da Fiscalização Ambiental - Matrícula 122.994-0  
   

 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 
  

   Protocolo: 2017/10/33086 

  Interessado: Jockey Club de São Paulo 

  Assunto: Certidão de Processo Administrativo 

 Trata-se de  pedido de certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 
  2017/10/33.086  em nome de   Jockey Club de São Paulo  . 
 Com base nas disposições do Decreto Municipal nº 18.050/13,  defiro  o pedido de 
certidão de inteiro teor do processo protocolizado sob nº 2017/10/23.323. 
 O prazo máximo para disponibilização da certidão é de 15 (quinze) dias corridos e 
deverá ser retirada pelo requerente, no 4º andar do Paço Municipal - Coordenadoria 
Setorial de Expediente do Gabinete do Prefeito, no prazo de 30 (trinta) dias após a 
solicitação.
 

   

 PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N.º 238/15 
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPINAS E A 

EMPRESA POIATO RECICLA LTDA 
  

 Protocolado n.º 15/10/13.015 PG 
 Interessada: Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável
 À vista das informações existentes neste protocolado, bem como dos pareceres prece-
dentes da Secretaria de Assuntos Jurídicos, que indicam a necessidade e a ausência de 
impedimentos legais, AUTORIZO:
 1 - A prorrogação do Termo de Contrato n.º 238/15 celebrado entre o Município de 
Campinas e a empresa POIATO Recicla Ltda., cujo objeto consiste na prestação de 
coleta, triagem e destinação adequada dos resíduos dos cigarros (bitucas) com forneci-
mento de 200 caixas coletoras instaladas em pontos de grande fl uxo de passantes, pelo 
período de mais 12 (doze) meses, bem como a despesa de R$ 201.480,00 (Duzentos e 
um mil, quatrocentos e oitenta reais), conforme indicado à fl . 838;
 2 - Publique-se;
 3 - À Coordenadoria Setorial de Formalização de Ajustes/DAJ, para a formalização 
do Termo Contratual próprio, ocasião em que deverão restar atendidas todas as reco-
mendações efetuadas pelo DAJ, e após, retornem os autos a esta Secretaria para as 
demais providências e acompanhamento.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 ROGÉRIO MENEZES  

 Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável  
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Interessado: Renata Oliveira Selmi Herrmann
 Solicitação: 2017000838
 
 Em atendimento de sua solicitação número 2017000838, foi efetuada análise da documen-
tação entregue. Segue relação dos documentos faltantes que deverão ser anexados no LAO, 
no prazo de 20 dias corridos, a partir da data de publicação:
 - Preencher área construída na aba movimentação de terra;
 - Declaração informando empréstimo deverá constar de onde a empresa trará a terra para 
empréstimo, com anuência do local;
 - ART do projeto simplifi cado,
 - Assinatura no projeto simplifi cado, com preenchimento dos dados do responsável técnico.

 Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável através do e-mail rafaela.lancone@campinas.sp.gov.br.
 Atendimento de segunda e quarta, das 09 as 12h, mediante agendamento pelo telefone 
2116-0658.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 RAFAELA BONFANTE LANÇONE 

 COORDENADORA DO SUPORTE GEOLÓGICO 
   

 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 Comunique-se 

  Interessado: Christian Blaise Rambaud
 Solicitação: 2017000746 

 Em atendimento de sua solicitação número 2017000746, foi efetuada análise da docu-
mentação entregue. Favor anexar o documento faltante, no prazo de 20 dias corridos, 
a partir da data de publicação:
 - Procuração com fi rma reconhecida.

 Dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável através do e-mail rafaela.lancone@campinas.sp.gov.br.
 Atendimento de segunda e quarta, das 09 as 12h, mediante agendamento pelo telefone 
2116-0658. 
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 RAFAELA BONFANTE LANÇONE 

 COORDENADORA DO SUPORTE GEOLÓGICO 
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 CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE 
CAMPINAS - CONGEAPA 

 PROTOCOLOS APRESENTADOS E VOTADOS NA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/09/2017 

  
  1) Solicitação LAO: 2017000695 - Interessado: ALLAHIL BOLIVAR VIANNA NETO 
 Assunto: LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 REF : Autorização para Movimentação de Terra
 Localização: Rua: Rua Caio Prado Junior, 74, Lote 03, Quadra B, Loteamento Resi-
dencial Pedra Alta, Sousas, CEP: 13104-209, Campinas-SP 
 Área do Terreno: 1.111,16 m² 
 Área do Construída: 387,95 m² 
 Volume a ser movimentado: aterro 760,31 m3, corte 432,63 m3 e empréstimo 327,68 
m3 
 Segundo PTA 035/2017-III-SG referente à atividade solicitada no protocolo nº 
2017000695, movimentação de terra para adequação topográfi ca e construção de re-
sidência unifamiliar, atividade para a qual, deverá ser emitida Autorização Ambiental 
(ATZ) e, posteriormente, Termo de Recebimento (TR) 
 Parecer: Nosso parecer é favorável. Em votação, aprovado por unanimidade.
 2) Solicitação LAO: 2017000791 - Interessado:  RAFAEL CARDOSO DE BARROS 
 Assunto: LICENCIAMENTO AMBIENTAL  
 REF : Autorização para Movimentação de Terra
 Localização: Rua: Versailles, 211, Lote 06, Quadra D, Ville Sainte Hélène, Sousas, 
Campinas-SP. 
 Área do Terreno: 505,65 m² 
 Área do Construída: 259,67 m² 
 Volume a ser movimentado: aterro 369,00 m3, corte 44,00 m3 e empréstimo 325,00 
m3. 
 Trata-se de Parecer Técnico Ambiental - PTA 037/2017-III-SG , referente à ativida-
de solicitada no protocolo nº 2017000791, movimentação de terra para adequação 
topográfi ca e construção de residência unifamiliar - H3, atividade para a qual, deverá 
ser emitida Autorização Ambiental (ATZ) e, posteriormente, Termo de Recebimento 
(TR). Nosso parecer é favorável. Em votação foi aprovado por unanimidade.
 Parecer: Nosso parecer é favorável .  

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 SANDRA MARQUES 

 Vice Presidente do CONGEAPA 

 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E 
AUTARQUIAS 

 CAMPREV 
  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS 

 EXTRATOS DE ADITAMENTO 
  

  Processo Administrativo nº.  16/25/02712 -  Interessado : CAMPREV -  Modalidade : 
Convite nº. 16/2016 - Contratada: ZIP TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURIS-
MO LTDA - EPP -  Termo de Contrato nº.  05/2016 -  Objeto : Prestação de serviços 
de intermediação da compra de passagens aéreas, abrangendo emissão, alteração e 
cancelamento de bilhetes (nacionais), e da reserva de hospedagem em hotéis no Brasil 
-  Termo de Aditamento nº.  13/2017 -  Valor : 20.000,00 -  Assinatura : 30/08/2017.
 

 Campinas, 01 de setembro de 2017 
 MARIA CRISTINA DE CAMPOS 

 Diretora Administrativa - CAMPREV 

 CEASA 
  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A 

 EXTRATO DE CONTRATO 
  

  PREGÃO PRESENCIAL  n.º 008/2017 -  PROTOCOLO  n.º 2017/16/0559-  CON-
TRATO  nº 012/2017 - OBJETO:  Contratação de empresa especializada no forneci-
mento de seguro de vida em grupo. -  CONTRATADA:  CAPEMISA SEGURADORA 
DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. -  CNPJ  Nº 08.602.745/0001-32. -  TAXA:  A taxa 
do contrato é de 0,3650? (zero vírgula três mil seiscentos e cinquenta por mil), a 
incidir sobre o valor do montante de capital, ou seja, o resultado do múltiplo sobre o 
valor total mensal dos salários base/nominal dos funcionários, dirigentes e estagiários 
da Contratante para efeito de pagamento. -  VIGÊNCIA:  Iniciando-se em 20/09/2017, 
e encerrando-se em 19/09/2018. 
 

 WANDER DE OLIVEIRA VILLALBA 
 DIRETOR PRESIDENTE 

 SANASA 
  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 

 REVOGAÇÃO 
  

  Pregão Eletrônico n. 2017/142  -  Objeto: Locação de caminhões equipados com auto 
tanque (pipa).  Comunicamos aos interessados a REVOGAÇÃO desta licitação 
com base no art. 62 da Lei 13.303/2016  
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES   
   

 HOMOLOGAÇÃO 
  

  PREGÃO ELETRÔNICO N. 2017/133  - Objeto: Registro de preços de serviços de 
pintura de estruturas metálicas com fornecimento de material e mão-de-obra. Comu-
nicamos a homologação do objeto do pregão pelo preço total à empresa:  PATRYCIA 
CERUTTI BINATI - ME , Lote 1: R$ 275.040,00 ,  pelo período de  12 (doze) meses. 
 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES    
   

 AVISO DE LICITAÇÃO 
  

 Pregão n. 2017/163 - ELETRÔNICO. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE INIBIDOR DE GÁS SULFÍDRICO A BASE DE CÁLCIO - 
SUSPENSÃO AQUOSA A GRANEL. Recebimento das propostas até às 8h do dia 

18/10/2017 e início da disputa de preços dia 18/10/2017 às 9h. A informação dos 
dados para acesso deve ser feita no site www.licitacoes-e.com.br. Edital gratuito dis-
ponível na Internet (http://www.sanasa.com.br) e das 8h às 12h e 13h30min às 17h na 
Gerência de Compras e Licitações. 

 GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.   
   

 RESUMO DE ADITAMENTO 
  

  Aditamento n. 4 ao Contrato n. 2013/5771 ; Contratada:  CMC Const., Manut., e 
Com., de Materiais para Construção Ltda ; CNPJ: 05.641.889/0001-00; Objeto: 
prest. serv. de instalação de caixa de proteção de hidrômetros. Objeto: Acréscimo de 
9,94% ao inicialmente previsto; Valor: R$ 110.986,73.
 Aditamento n. 1 ao Contrato n. 2016/6333 ; Contratada:  Gardner Denver Brasil 
Ind. e Com. de Máquinas Ltda  ; CNPJ: 02.931.123/0002-52; Objeto: prest. de serv 
de manut. em sopradores Robuschi . Prorrog. Vig.: 12 meses a partir de 08/09/2017. 
Valor: R$ 374.096,00.
 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
  

   

 RESUMO DE CONTRATO 
  

 C ontrato n. 2017/90046 ; Contratada:  Alternativa Desentupidora Ltda EPP. ; CNPJ: 
2.538.081/0001-03,  Pregão: 2017/121;  Objeto:prest. serv. limpeza e desinfecção de 
reservatórios; Vigência: 12 meses a partir de 26/09/2017; Valor: R$ 19.799,94. 

 DIRETORIA ADMINISTRATIVA   

 SETEC 
  SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS 

 RETIFICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2017 
  

  Objeto:, REGISTRO DE PREÇOS, referente à contratação   de empresas   para 
provável aquisição de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS,  
  
 Em virtude de alterações nos itens: Café Torrado e Biscoito Recheado, da com-
posição da cesta básica de alimentos, fica alteradas as datas conforme abaixo: 
  
 Início de acolhimento das propostas ás 08:00 horas do dia 11/10/2017 Limite de 
Acolhimento das propostas às 08:30 horas do dia 16/10/2017, e início da disputa 
de preços às 09:45 horas do dia 16/10/2017.  
  
 Todas as fases referentes a este procedimento licitatório serão realizadas pela internet 
no endereço eletrônico:  https://www.licitacoes-e.com.br, sob. N. 689691 
 Informações relativas ao presente processo podem ser obtidas pelo telefone (19) 
3734-6138.    

 Campinas, 27 de setembro de 2017   
 

 ENIVAL ALVES FERREIRA 
 PRESIDENTE DA COLSETEC - PREGOEIRO 

   

 PORTARIA Nº 038 DE 26 DE SETEMBRO DE 2017. 
  

 O Ilmo. Senhor Presidente da SETEC - Serviços Técnicos Gerais, no uso das suas 
atribuições de seu cargo conferidas pelo disposto nos incisos I e III do artigo 8º da Lei 
Municipal nº 4.369 de 11 de fevereiro de 1974, 

 RESOLVE:

 Conceder PENSÃO VITALÍCIA, a partir de 13/08/2017, na forma dos artigos 30 e 
37, da Lei Complementar nº 10 de 30/06/2004, e nos termos do artigo 74, inciso I da 
Lei nº 8.213/91, à Sra. Vera Lucia de Lima, a qual, mediante documentação apresenta-
da, é companheira do ex-servidor, Sr. Euripedes José Lopes, matrícula nº 929, falecido 
em 13/08/2017. 

 PUBLIQUE-SE
 CUMPRA-SE
 

 Campinas, 26 de setembro de 2017 
 ARNALDO SALVETTI PALÁCIO JÚNIOR 

 PRESIDENTE 

 PODER LEGISLATIVO 
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

   
 CONTRATO Nº 34/2017 

  
 Protocolo Interno n.º 25.308/2017 - Pregão Eletrônico nº 17/2017 - Contratante: 
Câmara Municipal de Campinas - Contratada: Inovadora 2A Serviços S.A. - CNPJ: 
04.558.255/0001-25 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
agenciamento e intermediação do serviço de táxis convencionais e executivos via 
aplicativo smartphone e ambiente web - Valor total estimado: R$99.125,60 (noventa 
e nove mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos) - Prazo de vigência: 12 
(doze) meses contados da sua assinatura - Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, Lei 
10.520/02 e Lei Complementar nº 123/2006 - Assinatura: 25/09/2017.
 

   

 PUBLICAÇÃO DE ATOS DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINAS - BIÊNIO 2017/2018 

  
  ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 77/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor ROMERO DE OLIVEIRA SILVA para acompanhar e fi scalizar 
a execução do Contrato nº 29/2016, cujo objeto é a prestação de serviços de Bombeiro 
Civil nas dependências da Câmara Municipal de Campinas, com o fornecimento de 
mão de obra de máquinas e equipamentos específi cos para o serviço, EPI - Equipa-
mento de Proteção Individual para sua mão de obra e ferramental, celebrado com a 
empresa FADSEG Tereceirização e Serviços em Segurança Ltda, tendo plenos pode-
res para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando 
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em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessá-
rio à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua 
competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de 
medidas necessárias.
 II  - O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de ordem de 
serviços e de fornecimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los 
nas respectivas notas fi scais. 
 III  - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 210 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V  - Designar o servidor ALEX DE JESUS Andrade para substituir, nos casos de férias, 
ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor EDENIR ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA para substituir, 
nos casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima 
designados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES e PATRÍCIA MARQUES 
DE OLIVEIRA SILVA, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamen-
te, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 85/2016, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 78/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor DARIO DE BARROS CARVALHO JUNIOR para acompa-
nhar e fi scalizar a execução do Contrato nº 04/2017, cujo objeto é a prestação de servi-
ços de produção de legendagem oculta (closed-caption), sob demanda, para atender à 
programação veiculada pela TV Câmara Campinas, na modalidade on-line (transmis-
sões ao vivo), celebrado com a empresa Steno Mobi Comunicação de Acessibilidade 
Ltda- ME, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos 
serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, 
determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e provi-
dências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em 
tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II  - O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III  - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 210 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V  - Designar a servidora MARIA ELVIRA MOREIRA PAVARINI para substituir, 
nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para 
fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor REGINALDO PEDRO MORETTI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES e PATRÍCIA MARQUES 
DE OLIVEIRA SILVA, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamen-
te, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 13/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 IX  - Dê-se ciência.
 X -  Publique-se.
 XI -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 79/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I  - Designar o servidor CRISTIANE LAURITO DA SILVA para acompanhar e fi s-
calizar a execução do Contrato de comodato n° 2015/42030001, para o fornecimento 
de 01 (um) leitor de código de barras, celebrado pela Câmara Municipal de Campinas 
com a empresa BANCO DO BRASIL S/A, tendo plenos poderes para discutir pro-
blemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessário à sua regulariza-
ção, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão 
ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II  - A servidora ora aqui designada será a responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 

 III  - A servidora responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - As fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V  - Designar a servidora SONIA MARIZA RULL CENAMO para substituir, nos ca-
sos de férias, ausências ou impedimentos, a servidora titular ora designada para fi scal 
do ajuste.
 VI  - Designar o servidor RONAN DOMINGUES VIEIRA para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, as servidoras titular e suplente acima designadas 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES e PATRÍCIA MARQUES 
DE OLIVEIRA SILVA, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamen-
te, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 43/2016, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI  - Publique-se.
 XII  - Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 80/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor FABIANO RICARDO BORO ALVES referente aos serviços 
de reprografi a e o servidor MARCELO MUNICELLI DE OLIVEIRA, referente à 
locação de máquinas copiadoras e equipamentos com fornecimento de suprimentos 
para acompanhar e fi scalizar a execução do Contrato 35/2015 celebrado com a NGC 
Comércio e Serviços Ltda-EPP, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos 
à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrên-
cias observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as 
decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a 
seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  Os servidores ora aqui designados serão os responsáveis pelo envio da ordem de 
fornecimento e serviço, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas 
respectivas notas fi scais. 
 III -  Os servidores responsáveis pela fi scalização deverão zelar pelo efetivo cumpri-
mento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados 
e deverá ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de 
Referência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central 
de Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 210 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar os servidores HUGO CARDOSO D'STEFANO e EZIO FRANCISCO 
FAGAN JUNIOR para substituir, respectivamente,nos casos de férias, ausências ou 
impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar os servidores LUIZ CARLOS PETRONI e SÉRGIO ROBERTO DA-
MIATI, para substituir, respectivamente, nos casos excepcionais de ausência simultâ-
nea, os servidores titular e suplente acima designados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titu-
lar e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 112/2015, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 81/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor RONI PETERSON CUNHA DE ALVARENGA para acom-
panhar e fi scalizar a execução do Contrato nº 32/2016, cujo objeto é a prestação de 
serviços de telecomunicações pela prestadora à assinante, para prover acesso dedicado 
à internet, com dupla abordagem de última milha, ao estabelecimento da assinante 
localizado na Av. da Saudade, 1004, Bairro Ponte Preta, Campinas-SP, celebrado com 
a empresa Informática de Municípios Associados S/A - IMA, tendo plenos poderes 
para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessá-
rio à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua 
competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de 
medidas necessárias.
 II  - O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III  - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 



22 Campinas, quinta-feira, 28 de setembro de 2017Diário Ofi cial do Município de Campinas

Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 210 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V  - Designar o servidor HUGO FERNANDES DE FREITAS OLIVEIRA para substi-
tuir, nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado 
para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor SÉRGIO ROBERTO DAMIATI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titu-
lar e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 92/2016, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 82/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I  - Designar o servidor DARIO DE BARROS CARVALHO JÚNIOR para acompa-
nhar e fi scalizar a execução do Contrato nº 28/2016, cujo objeto é a prestação de 
serviços de produção de Legenda Oculta (Closed Caption), sob demanda, para atender 
à Programação veiculada pela TV Câmara Campinas, na modalidade Off-Line (Pro-
gramas Pré-Gravados), celebrado com a empresa Infra Lab. Tecnologia e Comércio 
Ltda. - ME, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos 
serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, 
determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e provi-
dências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em 
tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II  - O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III  - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V  - Designar a servidora MARIA ELVIRA MOREIRA PAVARINI para substituir, 
nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para 
fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor REGINALDO PEDRO MORETTI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titu-
lar e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 84/2016, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 83/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I - Designar o servidor EMÍLIO CARLOS DE SOUZA para acompanhar e fi scalizar 
a execução do Contrato nº 11/2017, cujo objeto é o fornecimento parcelado dos itens 
04, 06, 07, e 08, celebrado com a empresa Ricardo Gonçalves Itapira, tendo plenos 
poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, ano-
tando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for ne-
cessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem 
sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção 
de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor ANDRÉ LUIZ TILLY para substituir, nos casos de férias, 

ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor LUIZ CARLOS PETRONI para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titu-
lar e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 26/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 84/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor RUBENS COSTA JÚNIOR para acompanhar e fi scalizar a 
execução do Contrato nº 09/2017, cujo objeto é o fornecimento de recortes eletrôni-
cos, por meio de correio eletrônico e "web site", de publicações dos Diários Ofi ciais, 
inclusive Tribunal de Contas, celebrado pela Câmara Municipal de Campinas com a 
empresa ALERTE - Automatização de Leitura e Recortes de Diários Ofi ciais Ltda - 
ME, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços 
e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determi-
nando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências 
que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo 
hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor JOSÉ EDUARDO LEITE JÚNIOR para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 
ajuste.
 VI  - Designar o servidor LUÍS ANTONIO NASCIMENTO SILVA para substituir, 
nos casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima 
designados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titu-
lar e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 22/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 85/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor RONI PETERSON CUNHA DE ALVARENGA para acom-
panhar e fi scalizar a execução do Contrato nº 58/2016, cujo objeto é a prestação de 
serviço telefônico fi xo comutado (fi xo-fi xo e fi xo-móvel), modalidades local e longa 
distância nacional, de ligações originadas na Câmara Municipal de Campinas, e ser-
viço de 0800, celebrado com a empresa Telefônica Brasil S/A, tendo plenos poderes 
para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessá-
rio à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua 
competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de 
medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 210 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor HUGO FERNANDES DE FREITAS OLIVEIRA para substi-
tuir, nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado 
para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor SÉRGIO ROBERTO DAMIATI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
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e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 141/2016, a partir da publicação do pre-
sente ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 86/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E , 
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor DARIO DE BARROS CARVALHO JUNIOR para acompa-
nhar e fi scalizar a execução do Contrato nº 04/2015, cujo objeto é a prestação de 
serviços técnicos em engenharia elétrica com especialização em telecomunicações na 
área de radiodifusão, para atuação na operação do canal de televisão digital da rede 
legislativa de rádio e televisão em Campinas, celebrado com a empresa LG Lopes e 
Engenharia ME, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação 
dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências obser-
vadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e 
providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior 
em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidora MARIA ELVIRA MOREIRA PAVARINI para substituir, 
nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para 
fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor REGINALDO PEDRO MORETTI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 76/2016, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 87/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor DARIO DE BARROS CARVALHO JÚNIOR para acompa-
nhar e fi scalizar a execução do Contrato nº 04/2014, cujo objeto é a prestação de 
serviços de produção, captação e transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado, 
para a TV Câmara, celebrado com a empresa TV COSTA NORTE LTDA EPP, tendo 
plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao con-
trato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando 
o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que 
ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil 
para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 210 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidora MARIA ELVIRA MOREIRA PAVARINI para substituir, 
nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para 
fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor REGINALDO PEDRO MORETTI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.

 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 22/2016, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 88/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor CARLOS ALEXANDRE DE MACEDO para acompanhar e 
fi scalizar a execução do Contrato nº 21/2016, cujo objeto é a manutenção preventiva 
e corretiva dos elevadores da Câmara Municipal de Campinas, celebrado pela Câmara 
Municipal de Campinas com a empresa Elevadores Orion Ltda tendo plenos poderes 
para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessá-
rio à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua 
competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de 
medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor OSVALDO MARTINS DOS SANTOS para substituir, nos 
casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal 
do ajuste.
 VI  - Designar a servidora CAMILA MALDONADO FERREIRA para substituir, nos 
casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima de-
signados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 46/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 89/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor AGNALDO ROBERTO DE SOUZA para acompanhar e fi sca-
lizar a execução do Termo do Contrato nº 9912324751 - Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos,, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação 
dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências obser-
vadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e 
providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior 
em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor RICARDO FELIPE ARTUSI BABLER para substituir, nos 
casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal 
do ajuste.
 VI  - Designar a servidora MARIA DE FÁTIMA DONATI AGUIAR para substituir, 
nos casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima 
designados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 32/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 90/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
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DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor MÁRIO APARECIDO FIRMINO para acompanhar e fi scalizar 
a execução do Contrato nº 10/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de publica-
ção legal dos atos do poder legislativo, no Diário Ofi cial do Município de Campinas 
celebrado com a IMA - Informática de Municípios Associados, tendo plenos poderes 
para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessá-
rio à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua 
competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de 
medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento/serviços, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas res-
pectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor JÚLIO CÉSAR FAVINHA para substituir, nos casos de férias, 
ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor SIDNEY VIEIRA COSTACURTA para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 24/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 91/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor DARIO DE BARROS CARVALHO JÚNIOR para acompa-
nhar e fi scalizar a execução dos Termos do Contrato de Locação de Imóvel 01/2014, 
fi rmado com a Associação do Senhor Jesus, cujo objeto é locação de imóvel para 
implantação de estação transmissora da TV Câmara em canal aberto, tendo plenos 
poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, ano-
tando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for ne-
cessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem 
sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção 
de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor HENRIQUE DE FREITAS DUARTE para substituir, nos 
casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal 
do ajuste.
 VI  - Designar a servidora REGINALDO PEDRO MORETTI para substituir, nos ca-
sos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima desig-
nados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 35/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 92/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor MÁRIO APARECIDO FIRMINO para acompanhar e fi scalizar 
a execução do Contrato nº 31/2015, cujo objeto é a prestação de serviços de publicida-

de legal de avisos contendo resumos de editais de licitações e outros, celebrado com a 
empresa Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda - EPP, tendo plenos pode-
res para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessá-
rio à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua 
competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de 
medidas necessárias.
 II  - O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III  - O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V  - Designar o servidor JÚLIO CÉSAR FAVINHA para substituir, nos casos de férias, 
ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor SIDNEY VIEIRA COSTACURTA para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 34/2016, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI  - Publique-se.
 XII  - Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 93/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
I - Designar os servidores MOANA MARTINS LIBERTINI e FELIPE DE SOUZA 
GARBE para acompanhar e fi scalizar a prestação de serviço contínuo de copeiragem e 
recepcionista, respectivamente, nos termos do contrato 14/2013, celebrado com a em-
presa Única Serviços de Limpeza Ltda, tendo plenos poderes para discutir problemas 
relativos aos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências 
observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as de-
cisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu 
superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias. 
 II - Os servidores ora aqui designados serão responsáveis pelo envio da ordem de 
serviço, devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III - Os servidores responsáveis pela fi scalização deverão zelar pelo efetivo cumpri-
mento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados 
e deverá ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de 
Referência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central 
de Contratos e Convênios. 
 IV - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 210 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V - Designar os servidores BRUNO ASSIS ALVES e MARCELO SILVA DE OLI-
VEIRA para substituir, nos casos de férias, ausências ou impedimentos, os servidores 
titulares ora designados para fi scais do ajuste. 
 VI - Designar os servidores DARIO DE BARROS CARVALHO JÚNIOR e MAR-
CO ANTÔNIO DIAS DA SILVA para substituir, nos casos excepcionais de ausência 
simultânea, os servidores titulares e suplentes acima designados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOÃO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 67/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 94/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor RODRIGO MESSIAS DOS SANTOS para acompanhar e 
fi scalizar a execução do Contrato nº 05/2014, cujo objeto é a locação de veículos, sem 
motorista, para transporte de passageiros e/ou materiais, celebrado com a empresa 
Quality Aluguel de Veículos Ltda, tendo plenos poderes para discutir problemas re-
lativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo 
que as decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solici-
tadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
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 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor MIGUEL VICTOR SANTIAGO para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 
ajuste.
 VI  - Designar o servidor EDENIR ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA para substituir, 
nos casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima 
designados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOÃO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 57/2016, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 95/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor PAULO CÉSAR CASTILHO RABELO para acompanhar e 
fi scalizar a execução do Contrato nº 08/2017, cujo objeto é o fornecimento de uma as-
sinatura anual de periódicos: Informativo de Licitações e Contratos (ILC), Web Lici-
tações e Contratos e Lei Anotada.com - Contratação Pública celebrado com a empresa 
Zênite Informação e Consultoria S/A, tendo plenos poderes para discutir problemas 
relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo 
que as decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solici-
tadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidora ANA LAURA GOMES FARIA para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 
ajuste.
 VI  - Designar o servidor JÚLIO CÉSAR FAVINHA para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOÃO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 21/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 96/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor HENRIQUE BUENO VITTI para acompanhar e fi scalizar 
a execução do Contrato nº 70/2016, cujo objeto é o fornecimento de 1 (uma) assi-
natura do Boletim de Direito Municipal, 1 (uma) assinatura do Boletim de Direito 
Administrativo e 1 (uma) assinatura do Boletim de Licitações e Contratos celebrado 
com a empresa Editora NDJ, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à 
prestação dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrên-
cias observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as 
decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a 
seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 
notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.

 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidora TÁBITA HONÓRIO para substituir, nos casos de férias, 
ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor MURILO CAVINATO FAVARETTO para substituir, nos 
casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima de-
signados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOÃO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 156/2016, a partir da publicação do pre-
sente ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 97/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor DARIO DE BARROS CARVALHO para acompanhar e fi sca-
lizar a execução do Processo nº 22.122/2014, cujo objeto é o licenciamento de sinais 
da contratada para retransmissão de televisão - RTV aos assinantes do serviço de te-
levisão por assinatura, celebrado com a empresa Telefônica Brasil S/A, tendo plenos 
poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, ano-
tando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for ne-
cessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem 
sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção 
de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidora MARIA ELVIRA MOREIRA PAVARINI para substituir, 
nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para 
fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor REGINALDO PEDRO MORETTI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOÃO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 08/2015, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 98/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor RONI PETERSON CUNHA DE ALVARENGA para acom-
panhar e fi scalizar a execução do Termo de Garantia nº 05/2016, cujo objeto é a pres-
tação de garantia dos produtos e serviços constantes do lote 08 do contrato 39/2016, 
celebrado com a empresa Netclear Tecnologia em Informática Ltda, tendo plenos 
poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, ano-
tando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for ne-
cessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem 
sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção 
de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor HUGO FERNANDES DE FREITAS OLIVEIRA para substi-
tuir, nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado 
para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor SÉRGIO ROBERTO DAMIATI para substituir, nos casos 
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excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titu-
lar e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 108/2016, a partir da publicação do pre-
sente ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 99/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor RONI PETERSON CUNHA DE ALVARENGA para acompa-
nhar e fi scalizar a execução do Termo de Garantia nº 03/2016, cujo objeto é a presta-
ção de garantia dos produtos adquiridos através do contrato 36/2016, celebrado com 
a empresa Interquattri Informática e Telecomunicações Ltda, tendo plenos poderes 
para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessá-
rio à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua 
competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de 
medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor HUGO FERNANDES DE FREITAS OLIVEIRA para substi-
tuir, nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado 
para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor SÉRGIO ROBERTO DAMIATI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titu-
lar e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 105/2016 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 100/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor ROBERTO SAWAO SEO para acompanhar e fi scalizar a exe-
cução do Termo de Garantia nº 11/2016, cujo objeto é a prestação de garantia para os 
itens 01 e 06 do Pregão Eletrônico 24/2016, celebrado com a empresa V.S. Costa & 
Cia Ltda - EPP, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos 
serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, 
determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e provi-
dências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em 
tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor MARCOS NASCIMENTO E SILVA para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 
ajuste.
 VI  - Designar a servidora JACKELINE REBELO CORREA DE OLIVEIRA para 
substituir, nos casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e su-
plente acima designados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOÃO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-

me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 121/2016 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 101/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor RONI PETERSON CUNHA DE ALVARENGA para acom-
panhar e fi scalizar a execução do Termo de Garantia nº 06/2016, cujo objeto é a pres-
tação de garantia dos produtos e serviços constantes do lote 02 do contrato 40/2016, 
celebrado com a empresa Interquattri Informática e Telecomunicações LTDA, tendo 
plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao con-
trato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando 
o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que 
ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil 
para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor HUGO FERNANDES DE FREITAS OLIVEIRA para substi-
tuir, nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado 
para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor SÉRGIO ROBERTO DAMIATI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titu-
lar e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 109/2016 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 102/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor GUILHERME MOTTA SANTOS para acompanhar e fi scalizar 
a execução do Termo de Garantia nº 20/2016, cujo objeto é a prestação de garantia 
para os produtos constante do do Pregão Eletrônico 39/2016, celebrado com a empre-
sa Elétrica Mineirão Eireli, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à 
prestação dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrên-
cias observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as 
decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a 
seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidora THAÍS CAVALCANTE DE BARROS para substituir, nos 
casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal 
do ajuste.
 VI  - Designar o servidor ROMERO DE OLIVEIRA SILVA para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOÃO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 155/2016 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.
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 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 103/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor RONI PETERSON CUNHA DE ALVARENGA para acom-
panhar e fi scalizar a execução do Termo de Garantia nº 18/2016, cujo objeto é a pres-
tação de garantia para os produtos constantes dos Lotes 02 e 03 do Pregão Eletrônico 
36/2016, celebrado com a empresa Storageone Comércio e Serviços Ltda - EPP, tendo 
plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao con-
trato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando 
o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que 
ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil 
para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor HUGO FERNANDES DE FREITAS OLIVEIRA para substi-
tuir, nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado 
para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor SÉRGIO ROBERTO DAMIATI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 137/2016 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 104/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E , 
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor RONI PETERSON CUNHA DE ALVARENGA para acompa-
nhar e fi scalizar a execução do Termo de Garantia nº 19/2016, cujo objeto é a presta-
ção de garantia para os produtos constantes do Lote 01 do Pregão Eletrônico 36/2016, 
celebrado com a empresa Interquattri Informática e Telecomunicações Ltda, tendo 
plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao con-
trato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando 
o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que 
ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil 
para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor HUGO FERNANDES DE FREITAS OLIVEIRA para substi-
tuir, nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado 
para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor SÉRGIO ROBERTO DAMIATI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOÃO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 138/2016 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 105/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
 Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 

 I -  Designar o servidor LUCAS RISSO para acompanhar e fi scalizar a execução do 
Acordo de Cooperação Técnica para utilização de sistema eletrônico de licitações, 
cujo objeto é a utilização de sistema eletrônico de licitações, celebrado com o Ban-
co do Brasil, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos 
serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, 
determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e provi-
dências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em 
tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor MÁRIO APARECIDO FIRMINO para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 
ajuste.
 VI  - Designar o servidor JÚLIO CÉSAR FAVINHA para substituir, nos casos excep-
cionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados para 
fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titu-
lar e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS E GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 23/2017 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 106/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E , 
 Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor DARIO CARVALHO DE BARROS JÚNIOR para acompa-
nhar e fi scalizar a execução do Acordo de Cooperação Técnica n° 2016/171.0, cujo 
objeto é a adoção de ações conjuntas visando a transmissão da Rede Legislativa de TV 
digital na cidade de Campinas-SP, celebrado com a Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo e com a Câmara dos Deputados, tendo plenos poderes para discutir pro-
blemas relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessário à sua regulariza-
ção, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão 
ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidora MARIA ELVIRA MOREIRA PAVARINI para substituir, 
nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para 
fi scal do ajuste.
 VI  - Designar o servidor REGINALDO PEDRO MORETTI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 06/2017 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 107/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
 Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar a servidora NELY ALVES MONTEIRO para acompanhar e fi scalizar a 
execução do Termo de Convênio 19/2016, cujo objeto é o estabelecimento de coo-
peração técnico-científi ca e cultural e o intercâmbio de conhecimentos, informações 
e experiências, visando à formação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica 
de recursos humanos, bem como ao desenvolvimento institucional, mediante a im-
plementação de ações, programas, projetos e atividades complementares de interesse 
comum do ILB e da ELECAMP - Escola do Legislativo de Campinas, celebrado com 
o Senado Federal, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação 
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dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências obser-
vadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e 
providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior 
em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  A servidor ora aqui designada será a responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  A servidora responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - As fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidora DANIELLE SMITH BALLONI para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 
ajuste.
 VI  - Designar o servidor REGINALDO PEDRO MORETTI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, as servidoras titular e suplente acima designadas 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES e PATRÍCIA MARQUES 
DE OLIVEIRA SILVA, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamen-
te, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 133/2016 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 108/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E , 
 Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar a servidora NELY ALVES MONTEIRO para acompanhar e fi scalizar a 
execução do Protocolo de Intenções celebrado com a Associação Brasileira de Esco-
las do Legislativo e de Contas - ABEL, cujo objetivo é promover o intercâmbio e a 
cooperação técnico-científi ca, visando o desenvolvimento institucional e de recursos 
humanos, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos ser-
viços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, 
determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e provi-
dências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em 
tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  A servidora ora aqui designada será a responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  A servidora responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - As fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidor DANIELLE SMITH BALLONI para substituir, nos casos 
de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do 
ajuste.
 VI  - Designar o servidor REGINALDO PEDRO MORETTI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, as servidoras titular e suplente acima designadas 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 60/2016 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 109/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
 Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar a servidora AUDREY ANDRADE DE QUEIROZ para acompanhar e 
fi scalizar a execução do Termo de Cessão nº 2015/069.0, cujo objeto é a cessão gra-
tuita à CMC do programa "Sistema de Apoio aos Registros Taquigráfi cos (SITAQ)" 
desenvolvido pela Câmara dos Deputados, bem como a colaboração mútua para a 
modernização administrativa dos partícipes, celebrado com a Câmara dos Deputados, 
tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao 
contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando 
o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que 
ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil 
para a adoção de medidas necessárias.
 II -  A servidora ora aqui designada será a responsável pelo envio da ordem de forne-
cimento, bem como pelo recebimento dos bens, devendo atestá-los nas respectivas 

notas fi scais. 
 III -  A servidora responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidora LIRIAN LUMI TARUMOTO para substituir, nos casos de 
férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajus-
te.
 VI  - Designar a servidor CLÁUDIA HELENA BASSO para substituir, nos casos ex-
cepcionais de ausência simultânea, as servidoras titular e suplente acima designadas 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI E JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 77/2016 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 110/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor DARIO DE BARROS CARVALHO JÚNIOR para acompa-
nhar e fi scalizar a execução do Acordo de Cooperação nº 2015/026.0 para colaboração 
mútua no campo de suas atividades audiovisuais, jornalísticas, educativas e culturais, 
celebrado com a Câmara dos Deputados, tendo plenos poderes para discutir problemas 
relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo 
que as decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solici-
tadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidora MARIA ELVIRA MOREIRA PAVARIN para substituir, nos 
casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal 
do ajuste.
 VI  - Designar o servidor REGINALDO PEDRO MORETTI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES e PATRÍCIA MARQUES 
DE OLIVEIRA SILVA, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamen-
te, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 75/2015 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 111/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
 Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor RENATO AUGUSTO RODRIGUES FRANCATTO para 
acompanhar e fi scalizar a execução Termo de Convênio 01/2015, cujo objeto é a 
consignação em folha de pagamento das importâncias relativas aos compromissos fi -
nanceiros assumidos pelos servidores da Câmara junto ao SINFPOL, celebrado com 
o Sindicato dos Funcionários do Poder Legislativo de Campinas - SINFPOL, tendo 
plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos serviços e ao con-
trato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando 
o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências que 
ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil 
para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
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por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor MAURO GUSHIKEM para substituir, nos casos de férias, 
ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar a servidora RONISE MARTINS CAPOTE para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOÃO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 45/2016 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 112/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E , 
 Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar a servidora RONISE MARTINS CAPOTE para acompanhar e fi scalizar a 
execução do Termo de Convênio Protocolo n° 21.683/2013, cujo objeto é a concessão 
de empréstimo consignado aos servidores da Câmara, celebrado com a Caixa Econô-
mica Federal, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos 
serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, 
determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e provi-
dências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em 
tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  A servidora ora aqui designada será a responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  A servidora responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - As fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidora MARIANA MIYAZAWA RACHMAN para substituir, nos 
casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal 
do ajuste.
 VI  - Designar a servidora ANA PAULA RIBEIRO ORSI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, as servidoras titular e suplente acima designados 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES e PATRÍCIA MARQUES 
DE OLIVEIRA SILVA, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamen-
te, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 39/2015 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 113/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
 Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar a servidora RONISE MARTINS CAPOTE para acompanhar e fi scalizar a 
execução do Termo de Convênio 73/2013 PMC, cujo objeto é a cooperação técnica na 
cessão de servidores municipais para a Câmara, celebrado com a Prefeitura Municipal 
de Campinas, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos à prestação dos 
serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, 
determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e provi-
dências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em 
tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  A servidora ora aqui designada será a responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  A servidora responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - As fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar a servidora RENATA PRADO KAMIZAKI DE OLIVEIRA para substi-
tuir, nos casos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado 
para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar a servidor a ANA PAULA RIBEIRO ORSI para substituir, nos casos 
excepcionais de ausência simultânea, as servidoras titular e suplente acima designadas 
para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 

e os servidores PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOÃO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 38/2015 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 114/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor OSVALDO MARTINS DOS SANTOS para acompanhar e 
fi scalizar a execução do Contrato de fornecimento de energia elétrica de baixa tensão 
- Unidade consumidora nº 38080486, celebrado pela Câmara Municipal de Campinas 
com a empresa CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz, tendo plenos poderes para 
discutir problemas relativos aos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessário à sua regulariza-
ção, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão 
ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de serviços, 
bem como pelo recebimento dos serviços, devendo atestá-los nas respectivas notas 
fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV -  Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos ,  dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor JOÃO TADEU ROTTA para substituir, nos casos de férias, 
ausências ou impedimentos, a servidora titular ora designada para fi scal do ajuste.
 VI -  Designar a servidora CAMILA MALDONADO FERREIRA para substituir, nos 
casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima de-
signados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titu-
lar e os servidores JOÃO PAULO GREGÓRIO CANELAS e GUILHERME JOSÉ 
AROUCA FORNARI, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII -  Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 29/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 115/  2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor OSVALDO MARTINS DOS SANTOS para acompanhar e fi s-
calizar a execução dos Termos do Contrato - nº 52433/OCCA, fi rmado com a empresa 
CPFL, cujo objeto é o fornecimento de energia elétrica, tendo plenos poderes para 
discutir problemas relativos ao ajuste, anotando em registro próprio todas as ocorrên-
cias observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as 
decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a 
seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de serviços, 
bem como pelo recebimento dos serviços, devendo atestá-los nas respectivas notas 
fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV -  Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos ,  dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor JOÃO TADEU ROTTA para substituir, nos casos de férias, 
ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal do ajuste.
 VI  - Designar a servidora CAMILA MALDONADO FERREIRA para substituir, nos 
casos excepcionais de ausência simultânea, as servidoras titular e suplente acima de-
signadas para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores JOAO MARCOS DE CASTRO MENDES e PATRICIA MARQUES 
DE OLIVEIRA SILVA, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamen-
te, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 30/2017 a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
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 XII -  Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 116/  2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor CARLOS ALEXANDRE MACEDO para acompanhar e fi s-
calizar a execução do Contrato nº 12/2016 fi rmado com os proprietários do imóvel 
situado na Av. da Saudade, 1231, Ponte Preta, Campinas-SP, e a administradora L. 
Bueno Empreendimentos Imobiliários Ltda., tendo plenos poderes para discutir pro-
blemas relativos ao ajuste, anotando em registro próprio todas as ocorrências obser-
vadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e 
providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior 
em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de serviços, 
bem como pelo recebimento dos serviços, devendo atestá-los nas respectivas notas 
fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV -  Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos ,  dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor OSVALDO MARTINS DOS SANTOS para substituir, nos 
casos de férias, ausências ou impedimentos, a servidora titular ora designada para 
fi scal do ajuste.
 VI  - Designar a servidora CAMILA MALDONADO FERREIRA para substituir, nos 
casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima de-
signados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII -  Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o Ato da Presidência nº 44/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 117/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E , 
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização da execução dos termos con-
tratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor OSVALDO MARTINS DOS SANTOS para acompanhar e 
fi scalizar a execução dos Termos do Contrato 24/2013 - SANASA, celebrado pela Câ-
mara Municipal de Campinas, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos 
aos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências obser-
vadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e 
providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior 
em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de serviços, 
bem como pelo recebimento dos serviços, devendo atestá-los nas respectivas notas 
fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV -  Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos ,  dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor CARLOS ALEXANDRE MACEDO para substituir, nos ca-
sos de férias, ausências ou impedimentos, a servidora titular ora designada para fi scal 
do contrato.
 VI -  Designar a servidora CAMILA MALDONADO FERREIRA para substituir, nos 
casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima de-
signados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores GUILHERME JOSÉ AROUCA FORNARI e JOÃO PAULO GRE-
GÓRIO CANELAS, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o ato da presidência nº 31/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X -  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 118  /2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 

termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor JOÃO TADEU ROTTA para atuar como fi scal titular, devendo 
acompanhar e fi scalizar a execução do Contrato nº 12/2017, cujo objeto é a prestação 
de serviços continuados de jardinagem, poda de árvores, manutenção de áreas verdes 
e paisagismo nas dependências da sede da Câmara Municipal de Campinas celebrado 
com a empresa Patrícia Vilela - ME, tendo plenos poderes para discutir problemas 
relativos à prestação dos serviços e ao contrato, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências observadas, determinando o que for necessário à sua regularização, sendo 
que as decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solici-
tadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de serviço, 
devendo atestá-los nas respectivas notas fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV  - Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos, dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor CARLOS ALEXANDRE MACEDO para substituir, nos ca-
sos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designado para fi scal 
do ajuste.
 VI  - Designar a servidora CAMILA MALDONADO FERREIRA para substituir, nos 
casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima de-
signados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores PATRÍCIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOÃO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII  - Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o Ato da Presidência nº 49/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 119  /2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
 Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização e gestão da execução dos 
termos contratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor JOÃO TADEU ROTTA para acompanhar e fi scalizar a execu-
ção do Contrato nº 07/2017, cujo objeto é a prestação de serviço contínuo na área de 
limpeza, asseio e conservação, no Edifício-Sede da Câmara Municipal de Campinas 
e no edifício locado à Avenida da Saudade, n° 1231, com fornecimento de equipa-
mentos, EPI e utensílios, celebrado com a empresa Higilimp Prestadora de Serviços 
Ltda EPP, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos ao ajuste, anotando 
em registro próprio todas as ocorrências observadas, determinando o que for necessá-
rio à sua regularização, sendo que as decisões e providências que ultrapassarem sua 
competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo hábil para a adoção de 
medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será o responsável pelo envio da ordem de serviços, 
bem como pelo recebimento dos serviços, devendo atestá-los nas respectivas notas 
fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV -  Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 210 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos ,  dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor CARLOS ALEXANDRE MACEDO para substituir, nos ca-
sos de férias, ausências ou impedimentos, a servidora titular ora designada para fi scal 
do ajuste.
 VI  - Designar a servidora CAMILA MALDONADO FERREIRA para substituir, nos 
casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima de-
signados para fi scais do ajuste.
 VII  - Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores JOÃO MARCOS DE CASTRO MENDES e PATRICIA MARQUES 
DE OLIVEIRA SILVA, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamen-
te, do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII -  Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX  - Fica revogado o Ato da Presidência nº 65/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X  - Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.

 ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 120/2017 
O VEREADOR RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI, DIGNÍSSIMO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DO 
SEU CARGO E,
Considerando a necessidade de se realizar a fi scalização da execução dos termos con-
tratuais celebrados pela Câmara Municipal de Campinas,
 R E S O L V E: 
 I -  Designar o servidor JOÃO TADEU ROTTA para acompanhar e fi scalizar a execu-
ção do Contrato 25/2015 fi rmado com a Sistel Comércio e Serviços Eletro - Eletrôni-
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cos Eireli - EPP, tendo plenos poderes para discutir problemas relativos aos serviços 
e ao contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências observadas, determi-
nando o que for necessário à sua regularização, sendo que as decisões e providências 
que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seu superior em tempo 
hábil para a adoção de medidas necessárias.
 II -  O servidor ora aqui designado será a responsável pelo envio da ordem de serviços, 
bem como pelo recebimento dos serviços, devendo atestá-los nas respectivas notas 
fi scais. 
 III -  O servidor responsável pela fi scalização deverá zelar pelo efetivo cumprimento 
das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos serviços prestados e deverá 
ter conhecimento de todo o teor do ajuste, bem como de eventual Termo de Refe-
rência, sendo que esses documentos serão encaminhados, via e-mail, pela Central de 
Contratos e Convênios.
 IV -  Os fi scais, juntamente com seus superiores hierárquicos, deverão se manifestar 
por escrito à Central de Contratos e Convênios, com no mínimo 180 dias corridos 
de antecedência do término de vigência dos contratos ,  dando condições para decisão 
sobre eventual prorrogação, abertura de nova licitação ou encerramento do contrato. 
 V -  Designar o servidor CARLOS ALEXANDRE MACEDO para substituir, nos ca-
sos de férias, ausências ou impedimentos, o servidor titular ora designada para fi scal 
do contrato.
 VI  - Designar o servidor EDENIR ANTONIO ALVES OLIVEIRA para substituir, 
nos casos excepcionais de ausência simultânea, os servidores titular e suplente acima 
designados para fi scais do ajuste.
 VII -  Designar o servidor EDUARDO FERNANDO DE GODOY como gestor titular 
e os servidores PATRICIA MARQUES DE OLIVEIRA SILVA e JOAO MARCOS DE 
CASTRO MENDES, como primeiro e segundo gestores auxiliares, respectivamente, 
do presente ajuste, de acordo com o artigo 49, da resolução 886/2014, que trata das 
atribuições da Central de Contratos e Convênios deste Legislativo.
 VIII   -  Na ausência do gestor titular, os auxiliares assumirão a gestão do ajuste, confor-
me a ordem de designação acima.
 IX -  Fica revogado o ato da presidência nº 38/2017, a partir da publicação do presente 
ato.
 X-  Dê-se ciência.
 XI -  Publique-se.
 XII -  Cumpra-se.
 Gabinete da Presidência, 26 de setembro de 2017.
 

 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 
 PRESIDENTE 

 DIRETORIA DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO 

 AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2017 

 Acha-se aberto na Câmara Municipal de Campinas o Pregão nº 24/2017 - Eletrônico 
- Processo nº 25.500/2017 -  Objeto:  Contratação de empresa para prestação de ser-
viços continuados de manutenção predial de caráter preventivo e corretivo, conforme 
descrições informadas no Anexo I - Termo de Referência.
 Recebimento das Propostas:  a partir das 8h do dia 29/09/2017;
 Abertura das Propostas:  a partir das 9:30h do dia 11/10/2017;
 Início da Disputa de Preços : a partir das 10h do dia 11/10/2017;
 Disponibilidade do Edital:  29/09/17, no portal eletrônico www.licitacoes-e.com.
br. Esclarecimentos adicionais com o Pregoeiro Lucas Risso pelo telefone (19) 
3736.1766.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 SIDNEY VIEIRA COSTACURTA 

 Diretor de Materiais e Patrimônio 
   

 HOMOLOGAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017 

  PROCESSO Nº  25.456/2017
 OBJETO:  Contratação de empresa para fornecimento parcelado de água mineral na-
tural, não gasosa, envasada em garrafas de 1,5 litros lacradas, à Câmara Municipal de 
Campinas, conforme especifi cações e quantidades informadas no Anexo I - Termo de 
Referência.

 Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dis-
posto no art. 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93, e nas observações feitas pelo 
Sr. Pregoeiro, resolvo  HOMOLOGAR  o  Pregão Eletrônico nº 22/2017 , bem como 
 AUTORIZO AS DESPESAS  para a empresa  LA AGUA - COMERCIO DE AGUA 
E BEBIDAS LTDA - EPP , inscrita sob  CNPJ nº 05.441.213/0001-72,  no valor uni-
tário de  R$ 1,29 (Um real e vinte e nove centavos)  e, no valor total de  R$ 27.090,00 
(Vinte e sete mil e noventa reais).   

 A empresa acima deverá aguardar o recebimento de notifi cação expedida pela Central 
de Contratos e Convênios da Câmara Municipal de Campinas.
 

 Campinas, 27 de setembro de 2017 
 RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 

 Presidente da Câmara Municipal de Campinas 

 DIVERSOS 
 DIVERSOS 

 EDITAL DE ABANDONO DE EMPREGO 
  

 A EMPRESA, XR RESTAURANTE LTDA EPP, CNPJ: 03.767.271/0001-65, SO-
LICITA O COMPARECIMENTO DA SRA. SELMA REGINA MARIANI SILVA, 
PORTADORA DA CTPS Nº 78891-095/SP, NO ESCRITÓRIO DA EMPRESA, SI-
TUADO NA AVENIDA SALDANHA MARINHO, 279, CENTRO, CAMPINAS/
SP, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DO 
ABANDONO DE EMPREGO PREVISTO NO ART. 482, LETRA "I" DA C.L.T. 
CAMPINAS, 26 DE SETEMBRO DE 2017.
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